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Conselho inclui leilão do 5G
em lista de concessões

São Paulo passa a ter a maior frota
de ônibus 100 % elétricos do país
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Mais de três milhões buscam
emprego há mais de 2 anos, diz IBGE

Óleo já atingiu a pelo
menos 675 áreas de

 116 cidades, informa Ibama

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,19
Venda:       4,20

Turismo
Compra:   4,03
Venda:       4,37

Compra:   4,65
Venda:       4,65

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

26º C

17º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Interior de SP recebe a
última etapa do ano dos

ralis Mitsubishi

Trilhas e estradas off-road fazem parte do trajeto
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O próximo sábado (23) será
de muita diversão 4x4 na região
de Mogi Guaçu, no interior de
São Paulo. Estão abertas as ins-
crições para os ralis Mitsubishi
Motorsports, de regularidade, e
Mitsubishi Outdoor, de aventu-
ra e estratégia. Não há taxa e
cada carro faz a doação de uma
cesta básica e seis produtos de
higiene que são destinado à en-
tidades assistenciais.

Conheça mais sobre as
provas: Mitsubishi Motors-
ports - https://youtu.be/
bPGF818m7iE

Mitsubishi Outdoor - ht-
tps://youtu.be/FH5PtSOtriQ
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Kartismo: Com vitória de
Relvas, Otazú amplia

liderança na F-4 Akasp
A melhor prova da tempo-

rada 2019 da F-4 da Associa-
ção de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) apresentou na
segunda-feira mais um vence-
dor diferente na reta final do
campeonato. André Relvas
venceu a 37ª e penúltima eta-
pa, no Kartódromo Granja Vi-
ana (Cotia/SP), pela margem
de apenas 0s397 de vantagem
sobre Alberto Otazú, que com
esta segunda colocação am-

pliou a liderança para 149
pontos, seis de vantagem
sobre Bruno Biondo, o ter-
ceiro colocado e vice-líder
do certame.

“Foi uma etapa muito di-
fícil e equilibrada. Apesar de
perder a vitória na última vol-
ta, foi um excelente resulta-
do para o campeonato, levan-
do em consideração a condi-
ção de nosso equipamento
nesta corrida.          Página 8

Vôlei Renata e Fiat/Minas
fazem duelo nesta quarta-feira

Vôlei Renata (SP) e Fiat/
Minas (MG) se enfrentam nes-
ta quarta-feira, às 21h30, no
ginásio do Taquaral, em Cam-
pinas (SP), em partida válida
pela terceira rodada da Super-
liga masculina de vôlei 2019/
2020. O confronto entre os
times paulista e mineiro será
transmitido ao vivo pelo Spor-
TV 2.

A equipe de Campinas chega
para este confronto após uma
derrota, para o Denk Academy
Maringá Vôlei (PR) na estreia, e
uma vitória, sobre o Apan/Blu-
menau (SP).                  Página 8
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Vaccari, ponteiro do Vôlei Renata

Mulher-Maravilha
Summer SP fechará a
temporada da série

Mulher-Maravilha Summer SP 2019

A série de eventos da Mu-
lher-Maravilha em 2019 termi-
nará neste domingo, dia 24. De-
pois de São Paulo, Belo Horizon-
te e Rio de Janeiro, a Corrida
Mulher-Maravilha Summer, de-

dicada exclusivamente à mu-
lher e que celebra sua força,
coragem e charme, acontece-
rá na Capital Paulista. A arena
será no Jockey Club de São
Paulo.                          Página 8
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OEA elabora
recomendações
para eleições
transparentes

na Bolívia
Representantes da Organi-

zação dos Estados Americanos
(OEA) estiveram na terça-fei-
ra (19) com a presidente
interina da Bolívia, Jeanine
Añez, no Palácio do Governo,
em La Paz, em um movimento
de receber sugestões para ela-
borar um documento com re-
comendações que possam  ga-
rantir um processo eleitoral
legítimo, justo e livre no país.
Outros atores políticos e re-
presentantes da sociedade ci-
vil devem contribuir com o or-
ganismo internacional, que
deve divulgar o documento na
próxima quinta-feira.  Página 3

Incêndios
agravam

poluição do
ar em

Sydney, na
Austrália

A poluição do ar em Syd-
ney, a maior cidade da Austrá-
lia com mais de cinco mi-
lhões de habitantes, está hoje
entre as 20 piores do mundo
por conta de incêndios no les-
te do país.

“Sydney, também conheci-
da como Big Smoke (nome
dado na Austrália às grandes
cidades) faz jus à alcunha.

A fumaça dos incêndios
desaparecerá progressivamen-
te ao longo do dia, mas aumen-
tará à noite.                 Página 3

Cerca de 3,2 milhões de
pessoas estão à procura de em-
prego há dois anos ou mais no
Brasil. Segundo dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios – Contínua (Pnad
Contínua), divulgada  na terça-
feira (19) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), isso representa 25,2%
dos 12,5 milhões de desocu-
pados do país.

Ainda segundo o IBGE,
cerca de 1,8 milhão, ou 7,1%
dos desocupados, estavam há
menos de um mês procurando

emprego. A taxa de desempre-
go no país no terceiro trimestre
deste ano, divulgada no fim de
outubro, ficou em 11,8%, abai-
xo dos 12% registrados no se-
gundo trimestre.

A Pnad-Contínua
divulgada na terça-feira, 19, trou-
xe ainda dados sobre taxa de de-
semprego dos estados. O estado
de São Paulo foi o único a apre-
sentar queda na taxa de desem-
prego do segundo para o terceiro
trimestre deste ano. A taxa recuou
de 12,8% para 12% no período
em São Paulo.               Página 3

Ao menos 675 pontos do li-
toral brasileiro já foram atingi-
dos pelas manchas de óleo de
origem desconhecida que, des-
de o fim de agosto, se espalhou
por toda a costa da Região Nor-
deste e pelo litoral norte do Es-
pírito Santo.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Iba-

ma), as 675 áreas afetadas pela
substância poluente estão espa-
lhadas por 116 municípios de
dez estados: nove da Região
Nordeste (Alagoas, Bahia, Cea-
rá, Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Nor-
te e Sergipe) e um da região Su-
deste (Espírito Santo).

Só nas últimas 24 horas, mi-
litares da Marinha, técnicos do

Ibama e do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), além de servi-
dores públicos de prefeituras e
governos estaduais e voluntários 
vistoriaram 143 áreas. Destas, o
Ibama classificou 64 como lim-
pas e livres da presença de frag-
mentos de óleo. Nas outras 79
áreas vistoriadas, os agentes
ainda encontraram  manchas e
vestígios esparsos de contami-
nação até o meio-dia da terça-
feira (19).

Na noite da segunda-feira
(18), o Grupo de Acompanha-
mento e Avaliação (GAA), for-
mado por representantes da Ma-
rinha, da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) e do Ibama in-
formou que, ao longo de todo o
dia, 6 mil militares da Marinha
(5.746), Exército (249) e da Ae-
ronáutica (seis) atuaram na ope-
ração de identificação e remoção
do óleo .                         Página 4
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A inflação está bastante bai-
xa e estável no curto, médio e
longo prazo, afirmou o presiden-
te do Banco Central (BC), Ro-
berto Campos Neto, em audiên-
cia pública na Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado,
na terça-feira (19).

“A inflação está bastante
baixa e bastante estável tanto no

Inflação está bastante baixa e
estável, diz Presidente do BC

curto, médio e longo prazo”,
disse aos senadores. Segundo
Campos Neto, a inflação está
baixa em todo o mundo. Além
disso, ele citou que no Brasil
há o efeito da estratégia do go-
verno de estimular os investi-
mentos privados, no lugar do
público, e de ajuste nas contas
públicas.                        Página 3

Lava Jato: Horacio Cartes
teria enviado US$ 500 mil a

doleiro foragido

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes infor-
ma que o Rodízio Municipal de
Veículos não vigora na quarta-fei-
ra (20), feriado do Dia da Cons-
ciência Negra, inclusive para veí-

Rodízio de veículos não
vigora nesta quarta-feira (20)

em razão do feriado
culos pesados (caminhões). Por
conta do feriado não vigoram,
também, a Zona de Máxima Res-
trição de Circulação (ZMRC) e a
Zona de Máxima Restrição de
Fretamento (ZMRF).      Página 2
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São Paulo passa a ter a maior frota
de ônibus 100 % elétricos do país

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria de Mo-
bilidade e Transportes, apresen-
tou na manhã de terça-feira (19/
11) os 15 ônibus elétricos que
circularão na linha 6030/10 Uni-
sa-Campus1/Terminal Santo
Amaro, da empresa Transwolff
Transportes e Turismo.  Os veí-
culos já estarão equipados com
a tecnologia NFC – pagamento
da tarifa por meio dos cartões de
débito ou crédito, smartphones
ou smartwatches através das pla-
taformas de pagamento digitais.

Segundo o prefeito Bruno
Covas, a Prefeitura tem exigidos
duas questões importantes em
relação a esses ônibus. “Primei-
ro: a eletricidade deve vir de uma
fonte limpa. Não exigir isso é
transferir a poluição.  Segunda
questão: para utilizar esse tipo
de nova energia é preciso que
ela seja, no máximo, a mesma
proporção de custo que hoje o
diesel representa para o ônibus.
Esse custo vai cair no futuro e,
quem sabe lá na frente possa
também representar uma redu-
ção da tarifa por conta dessa
energia”, afirmou.

São três ônibus modelo Mar-
copolo (com 70 vagas, sendo 30
para pessoas sentadas e 40 em
pé) e 12 Caio (com  80 vagas,
sendo 31 para pessoas sentadas
e 49 em pé).

Segundo o secretário de

Mobilidade e Transportes, Ed-
son Caram, “São Paulo é pioneira
na busca de novas tecnologias
para transportar os passageiros
com conforto e segurança, ago-
ra com energia limpa, sem agre-
dir o meio ambiente. É isso que
essa nova frota de ônibus elétri-
cos representa”.

“A partir de hoje, São Paulo
tem a maior frota de ônibus
100% elétricos do país. Mais
uma vez, somos pioneiros em
apresentar inovações que re-
forçam o nosso compromis-
so em promover a qualidade
de vida das pessoas. A SP-
Trans conseguiu com esse
projeto mais uma referência
técnica. Viabilizamos um pro-
jeto que capta energia limpa
gerada em uma fazenda no in-
terior do Estado para abastecer
os ônibus que circulam na cida-
de”, afirmou o presidente da
SPTrans, Paulo Shingai

Os modelos BYD D9W são
100% elétricos, movidos a ba-
teria, e possuem área para cadei-
ra de rodas, acessibilidade com
rampa de acesso, piso baixo, Wi-
Fi, USB e ar-condicionado.

A linha em que os ônibus
irão operar foi selecionada após
estudos técnicos de viabilidade
da SPTrans e os critérios adota-
dos foram o percurso, a quilo-
metragem diária por veículo, o
número de passageiros transpor-

tados, a frota, o menor custo para
disponibilização da energia elé-
trica no local de abastecimento,
a distância entre a garagem e o
ramal elétrico.

A 6030/10, operada pela
Transwolff Transportes e Turis-
mo, atende a todos os critérios
estabelecidos para o projeto. Ela
tem 29,7 km de extensão, 18
ônibus na frota e transporta, em
média, 14,8 mil passageiros por
dia útil.

Os 15 ônibus possuem 250
quilômetros de autonomia, o
que permite que ele rode o dia
inteiro, retornando para a gara-
gem à noite, onde são recarre-
gados. A recarga total se dá num
período de aproximadamente
três horas. A energia que será
usada no abastecimento é limpa
e virá de geração por meio de
fazenda solar. O carregamento
noturno torna a operação mais
vantajosa, uma vez que o custo
da energia elétrica neste perío-
do é mais baixo.

O projeto piloto foi anunci-
ado no dia 16 de outubro de
2018, durante uma visita da co-
mitiva da Prefeitura à fábrica da
empresa chinesa BYD, em Cam-
pinas, considerando a preocupa-
ção com a emissão de poluen-

tes e a aplicação de novas tec-
nologias no transporte público
de São Paulo.

Redução de poluentes
De acordo com a BYD, cada

ônibus elétrico em operação
deixará de emitir 110 ton/ano de
CO2 na atmosfera e toda a frota
dos 15 ônibus vai preservar o
equivalente a 12 mil árvores ao
ano.

Os veículos são movidos a
bateria de ferro-lítio, que em
contato com o oxigênio não ex-
plode e não pega fogo. Além dis-
so, após 15 anos de uso nos ôni-
bus, a bateria poderá ser utiliza-
da em sistemas de armazena-
mento de energia.

A frota de ônibus municipal
da cidade conta com 14.072 ôni-
bus e 70% estão equipados com
motor EURO V, que reduz emis-
são de poluentes.

Nova Identidade Visual
Foram considerados na nova

identidade visual elementos e
informações relevantes aos usu-
ários, representados em um de-
senho que remete à modernida-
de, leveza e simplicidade.

Mantida as cores da área de
atuação e os números do prefi-

Praça da República comemora o
Dia da Consciência Negra com feira

de artesanato e gastronomia
A Prefeitura de São Paulo

realiza nesta quarta-feira, 20 de
novembro, a segunda edição da
Empreenda Afro, feira de em-
preendedorismo negro que pro-
move a geração de renda de em-
preendedores artesanais e co-
merciantes de comida de rua da
capital. O evento, promovido
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho,
ocorre na data em que se come-
mora o Dia da Consciência Ne-
gra, das 10h às 22h. 

Esta edição conta com a par-
ticipação de cerca de 50 artesãos
do Mãos e Mentes Paulistanas,
programa que tem como objeti-
vo a melhoria da atividade eco-
nômica e social de empreende-
dores artesanais e manuais pau-
listanos. A iniciativa promove
uma série de atividades para for-
talecer o ecossistema de arte-
sãos e manualistas, além de es-

timular a inclusão produtiva,
acesso a mercado e o desenvol-
vimento econômico local.

“No segundo trimestre de
2019, a taxa de desocupação de
negros foi superior ao número
de não negros que estavam em-
pregados. Isso faz com que as
pessoas procurem novas manei-
ras de gerar renda e o empreen-
dedorismo, muitas vezes, acaba
sendo a válvula de escape”, de-
clara a secretária de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho,
Aline Cardoso. “O setor é uma
importante fonte de geração de
renda para a população paulista-
na e uma parcela significativa
dessas pessoas vive da produção
e venda de artigos artesanais. O
Mãos e Mentes foi criado para
ajudar e apoiar esses empreen-
dedores”, completa.

No local serão comerciali-
zados diversos produtos de ar-

tesanato como bonecas, bijute-
rias, tricôs, crochês, cadernos,
entre outros. Além disso, os vi-
sitantes podem consumir na
Praça de Alimentação do even-
to, diversos lanches comerci-
alizados por food trucks e em-
preendedores cadastrados no
banco de dados da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho e do Observatório da
Gastronomia.

Na ocasião, a Secretaria
Municipal de Cultura leva à Pra-
ça da República um palco apre-
sentações de Jorge Ben Jor, da
rapper Drik Barbosa acompanha-
da dos DJs KL Jay e Nyack e o
Bloco Afirmativo Ilu Inã com a
participação da cantora Tássia
Reis e de Melvin Santhana.

Mãos e Mentes Paulista-
nas

Lançado em março de 2019,

o Mãos e Mentes Paulistanas
tem como objetivo a melhoria da
atividade econômica e social
de empreendedores artesanais
e manuais paulistanos. A ini-
ciativa promove uma série de
atividades para fortalecer o
ecossistema de artesãos e ma-
nualistas, além de estimular a
inclusão produtiva, acesso a
mercado e o desenvolvimento
econômico local.

O programa trabalha por ei-
xos de atuação, como o cadas-
tramento municipal de empre-
endedores do setor para man-
ter informações atualizadas; a
promoção de cursos e ofici-
nas de capacitação; o acesso
ao mercado, por meio da re-
estruturação de feiras já exis-
tentes e o apoio às novas; a
criação de lojas físicas e on-
line, e a participação em even-
tos já consolidados.

Prefeitura credencia produtores
para o Carnaval de Rua 2020

A Secretaria Municipal de
Cultura (Rua Líbero Badaró,
346 - 7º andar) credencia, até 6
de dezembro, profissionais inte-
ressados em apresentar propos-
tas de desenvolvimento de as-
sessoria de planejamento e ge-
renciamento de produção cultu-

ral para o Carnaval de Rua 2020. 
Os desfiles e produções car-

navalescas de rua serão realiza-
das em trajetos externos e/ou
ar livre, e em outros equipa-
mentos que venham integrar a
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, durante a vigência deste cre-

denciamento.
Os currículos deverão con-

templar experiência profissio-
nal na produção de Carnaval de
Rua de São Paulo, megaeventos
culturais, planejamento, logísti-
ca e desenvolvimento de ativida-
des em palcos externos e/ou ao

ar livre, desfiles carnavalescos
sem controle de acesso de pú-
blico, capacidade de colabora-
ção de cada candidato em equi-
pe multidisciplinar, bem como a
articulação de cada candidato
junto a artistas e produtores, ór-
gãos públicos, entre outros.

Rodízio de veículos não vigora nesta
quarta-feira (20) em razão do feriado

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes infor-
ma que o Rodízio Municipal de
Veículos não vigora na quarta-fei-
ra (20), feriado do Dia da Cons-
ciência Negra, inclusive para ve-

ículos pesados (caminhões). Por
conta do feriado não vigoram,
também, a Zona de Máxima Res-
trição de Circulação (ZMRC) e
a Zona de Máxima Restrição de
Fretamento (ZMRF).

O Rodízio Municipal será
retomado na quinta-feira (21), a
partir das 7h, para veículos com
placas finais 7 e 8.

Ouça a Rádio Mobilidade e
fique por dentro das notícias so-

bre trânsito e transporte na cidade
de São Paulo em edições sema-
nais. Acesse pelos sites e pelas
redes sociais da Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade e Transpor-
tes, da CET e da SPTrans.

xo na dianteira, traseira, laterais
e no teto.

A nova identidade visual tam-
bém trouxe uma preocupação
com a segurança das pessoas
mais vulneráveis na circulação
viária, como pedestres, ciclistas
e motociclistas, e isto foi regis-
trado de forma efetiva com ade-
sivos aplicados nos pontos con-
siderados “cegos”, durante as
manobras no trânsito.

Outras pontuações na Iden-
tidade Visual

- tarifa e formas de paga-
mento foram apresentadas em
adesivos na porta de entrada;

- as tecnologias embarcadas
(ar condicionado; tomadas USB
e wi-fi) foram identificadas por
símbolos e expostos na parte su-
perior dos coletivos;

- a identificação do tipo de
tecnologia (Motor Euro 5, elé-
trico ou movido a bateria), que
representa a responsabilidade da
SPTrans em exigir combustíveis
mais limpos para frota, também
estão apresentados na parte su-
perior dos ônibus;

- atualização de logomarcas
institucionais e serviços.

Chassis
O chassis é utilizado para

aplicação em carrocerias com
até 13,2 metros de comprimen-
to. Os dois motores de 150
KW juntos equivalem a 402
cavalos de potência e estão in-
tegrados às rodas do eixo tra-
seiro, contando com um módu-
lo de controle eletrônico de tra-
ção. A estrutura é constituída por
materiais de alta resistência a
torção e a flexão.

Os freios a disco regenera-
tivos com sistema ABS nas ro-
das dianteiras e traseiras, pro-
porcionam maior segurança e
autonomia ao veículo. A ener-
gia cinética dá ao veículo a ca-
pacidade de reverter a energia
nos momentos de frenagem,
permitindo a realimentação
dos sistemas de baterias. A
suspensão pneumática integral
proporciona conforto aos pas-
sageiros e ao motorista e o sis-
tema de rebaixamento bilate-
ral (ECAS) permite o ajoelha-
mento da suspensão, aumen-
tando a comodidade e a segu-
rança para embarque e desem-
barque dos passageiros. Tam-
bém é possível elevar a altura
da carroceria para transpor al-
guns obstáculos das vias públi-
cas, através do sistema pneumá-
tico de suspensão.

cesar@cesarneto.com

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

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

sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA”
(3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet des-
de 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Bra-
sil. No Twitter, conta CesarNetoReal

.
NESTE FERIADO DE 20 NOVEMBRO ( ‘CONSCIÊN-

CIA NEGRA’ ) NA CIDADE QUE LEVA O NOME DE QUEM
ASSUMIU O ENSINO CRISTÃO ÀS PRIMEIRAS IGREJAS
PELO MUNDO CONHECIDO NA ÉPOCA DE JESUS (DE-
POIS ATÉ OS CONFINS DA TERRA), QUEM QUISER COM-
PREENDER VERDADEIRAMENTE COMO FUNCIONA A
SALVAÇÃO - ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE VIA JESUS -
ENTRE HOMENS E MULHERES DE TODAS AS ETNIAS
(DE PELES BRANCAS, PARDAS E PRETAS), BASTA EN-
TENDER QUE O ÚNICO JULGADOR E SALVADOR DA HU-
MANIDADE DEU UMA MISSÃO PRA CADA UM DOS SEUS
DISCÍPULOS, NO SENTIDO DE LEVAREM AS MENSA-
GENS E OS NOVOS COSTUMES DAS VERDADES DOS
EVANGELHOS (LIVROS COMPONENTES DO QUE HOJE
É A BÍBLIA). PORTANTO, AS CONSCIÊNCIAS DOS QUE
SÃO DESCENDENTES DOS POVOS (MAIORIA DO QUE
HOJE É O CONTINENTE AFRICANO) NÃO TEM COR.
TEM CRENÇA E AMOR NUM MUNDO RESTAURADO, NO
QUAL NUNCA MAIS EXISTIRÁ QUALQUER TIPO DE DIS-
CRIMINAÇÃO E MUITO MENOS QUALQUER TIPO DE
ESCRAVATURAS. ESTA É A PROMESSA DO PRÓPRIO 
DEUS   

.
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

CET aponta redução no número de mortes de motociclistas
 na Marginal Pinheiros, no sentido Castello Branco

Estudo feito pela Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET),
entre os meses de janeiro e
agosto deste ano, apontou a re-
dução de 86% no número de
mortes de motociclistas em aci-
dentes de trânsito na Marginal

Pinheiros, no sentido Castelo
Branco, em comparação com o
mesmo período em 2018.

“Estamos realizando várias
intervenções pontuais como a
limitação do acesso dos moto-
ciclistas a pista expressa da

marginal, e contamos com a
contribuição da população nes-
se processo para redução dos
acidentes”, destacou o prefei-
to Bruno Covas.

O levantamento apontou que,
entre janeiro e agosto de 2019,

houve o registro de uma morte
na via citada. Já em 2018 foram
registrados sete óbitos. Segun-
do os dados da CET, em 2018
foram registrados 77 acidentes
no local, contra 55 ocorrências
em 2019.



Mais de três milhões buscam
emprego há mais de 2 anos, diz IBGE
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OEA elabora
recomendações para
eleições transparentes

na Bolívia
Representantes da Organização dos Estados Americanos

(OEA) estiveram na terça-feira (19) com a presidente
interina da Bolívia, Jeanine Añez, no Palácio do Governo, em La
Paz, em um movimento de receber sugestões para elaborar um
documento com recomendações que possam garantir um pro-
cesso eleitoral legítimo, justo e livre no país. Outros atores po-
líticos e representantes da sociedade civil devem contribuir com
o organismo internacional, que deve divulgar o documento na
próxima quinta-feira. 

A Bolívia passa por uma crise política e social desde que, no
dia 20 de outubro, foram realizadas as eleições gerais. Em um
processo com suspeitas de fraude, que posteriormente foram
confirmadas por uma auditoria da OEA, Evo Morales venceu em
primeiro turno, com uma margem apertada de vantagem sobre
Carlos Mesa, o candidato opositor.

Após três semanas de protestos, no dia 10 de novembro, após
a OEA divulgar o resultado da auditoria que apontava “falhas gra-
ves” e manipulação no processo eleitoral, Evo Morales renun-
ciou, pressionado pelas Forças Armadas.

Jeanine Áñez, que era a segunda vice-presidente do Senado
naquele momento, se autoproclamou presidente interina do país,
uma vez que todos os políticos que ocupavam cargos importan-
tes na linha sucessória haviam renunciado, entre eles o vice-pre-
sidente da Bolívia, Álvaro García Linera, os presidentes da Câ-
mara dos Deputados e do Senado e o primeiro vice-presidente
do Senado.

“Faremos algumas recomendações na quinta-feira à tarde,
assim que concluirmos a agenda de consultas com diferentes
atores e setores e entendermos melhor as possibilidades e con-
dições da Bolívia para garantir o processo eleitoral legítimo, jus-
to e livre”afirmou Rodolfo Piza, chefe da delegação da OEA.

Piza afirmou ainda que o novo pleito deveria ter data definida
o quanto antes e ser realizado o mais breve possível, sempre com
respeito às garantias constitucionais. Além disso, afirmou que
as recomendações estarão centradas em convocar o país à paci-
ficação.

“Os países passam por etapas complexas e difíceis, a Bolívia
não é exceção, tem problemas como todas as sociedades latino-
americanas e a vontade é sempre de buscar a paz, o desenvolvi-
mento, os direitos fundamentais e humanos e, claro, a democra-
cia e os processos eleitorais justos, livres e que atendam aos
padrões exigidos pelos tratados internacionais “, afirmou o che-
fe da delegação da OEA.

Direitos Humanos
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)

informou  que enviará ao país uma missão de observação para
avaliar o respeito aos direitos humanos no contexto da atual cri-
se que o país atravessa.

A missão acontecerá entre os dias 22 e 25 de novembro. Paulo
Abrão, secretário executivo da CIDH, chefiará a delegação. Até
o momento, foram registradas as mortes de 23 pessoas. Mais de
700 feridos desde o início das manifestações. (Agencia Brasil)

Incêndios agravam poluição
do ar em Sydney, na Austrália

A poluição do ar em Sydney, a maior cidade da Austrália
com mais de cinco milhões de habitantes, está hoje entre as
20 piores do mundo por conta de incêndios no leste do país.

“Sydney, também conhecida como Big Smoke (nome dado
na Austrália às grandes cidades) faz jus à alcunha.

A fumaça dos incêndios desaparecerá progressivamente ao
longo do dia, mas aumentará à noite. Há um alerta de má qua-
lidade do ar”, informaram os serviços de meteorologia.

No portal AirVisual, que mede a qualidade do ar em todo o mun-
do, Sydney ocupa hoje a 17ª posição, duas abaixo da cidade chinesa
de Xangai, num ranking liderado por Daca, em Bangladesh.

Dados do governo de Nova Gales do Sul, cuja capital é
Sydney, mostram que a qualidade do ar “é pobre”.

A fumaça sobre Sydney ao amanhecer é consequência dos
incêndios das montanhas Gosper, a cerca de 300 quilômetros
a noroeste da cidade. O fogo já queimou 850 quilômetros qua-
drados de terra.

O impacto da fumaça, que também afeta as cidades de Wo-
llongongong e Newcastle, deverá ser agravado pelo calor in-
tenso esperado para os próximos dois dias na costa leste da
Austrália e que dificulta há duas semanas o combate às cha-
mas por mais de 1.300 bombeiros.

Pelo menos seis pessoas morreram devido aos incêndios
florestais em Nova Gales do Sul, a região mais duramente
atingida por incêndios e seca severa.

A temporada de incêndios na Austrália varia de acordo com
a área e as condições meteorológicas, embora sejam geral-
mente registados entre os meses de dezembro e março.

Os piores incêndios ocorridos no país nas últimas déca-
das ocorreram no início de fevereiro de 2009, no estado de
Victoria (sudeste), e causaram 173 mortos e 414 feridos.
 (Agencia Brasil)

Cerca de 3,2 milhões de pes-
soas estão à procura de empre-
go há dois anos ou mais no Bra-
sil. Segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios – Contínua (Pnad Contí-
nua), divulgada  na terça-fei-
ra (19) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), isso representa 25,2%
dos 12,5 milhões de desocupa-
dos do país.

Ainda segundo o IBGE, cer-
ca de 1,8 milhão, ou 7,1% dos
desocupados, estavam há me-
nos de um mês procurando
emprego. A taxa de desempre-
go no país no terceiro trimes-
tre deste ano, divulgada no
f im de outubro,  f icou em
11,8%, abaixo dos 12% regis-
trados no segundo trimestre.

A Pnad-Cont ínua
divulgada na terça-feira,
19, trouxe ainda dados sobre
taxa de desemprego dos esta-
dos. O estado de São Paulo
foi o único a apresentar que-

da na taxa de desemprego do
segundo para o terceiro tri-
mestre deste ano. A taxa re-
cuou de 12,8% para 12% no
período em São Paulo.

Segundo a pesquisadora da
IBGE, Adriana Beringuy, a que-
da ocorreu devido à redução do
número de desempregados e não
em função do aumento da ocu-
pação.

Já Rondônia foi o único es-
tado com alta na taxa de desem-
prego, ao passar de 6,7% para
8,2%. As outras 25 unidades da
federação tiveram estabilidade
na taxa, de acordo com os dados
do IBGE.

As maiores taxas foram ob-
servadas nos estados da Bahia
(16,8%), Amapá (16,7%) e Per-
nambuco (15,8%). Já os meno-
res níveis foram registrados em
Santa Catarina (5,8%), Mato
Grosso do Sul (7,5%) e Mato
Grosso (8%).

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre do ano passado,

houve altas em Goiás (que pas-
sou de 8,9% para 10,8%) e Mato
Grosso (de 6,7% para 8%). Três
estados tiveram queda neste tipo
de comparação: São Paulo
(13,1% para 12%), Alagoas (de
17,1% para 15,4%) e Sergipe
(17,5% para 14,7%).

A taxa composta de subutili-
zação da força de trabalho (per-
centual de pessoas desocupadas
ou subocupadas por insuficiên-
cia de horas trabalhadas) foi de
24% no país. Maranhão (41,6%)
e Piauí (41,1%) apresentam es-
timativas acima de 40%.

Por outro lado, as menores ta-
xas foram observadas em Santa Ca-
tarina (10,6%), Mato Grosso
(14,7%), Rio Grande do Sul (16,3%)
e Mato Grosso do Sul (16,3%).

Desalentados
O número de desalentados

(pessoas que desistiram de pro-
curar emprego) foi de 4,7 mi-
lhões de pessoas no terceiro tri-
mestre. Os maiores contingen-

tes estavam na Bahia (781 mil)
e no Maranhão (592 mil) e os
menores em Roraima (17 mil)
e Amapá (19 mil).

O percentual de pessoas
desalentadas foi de 4,2%. Os
maiores percentuais estavam
no Maranhão (18,3%) e Alago-
as (16,5%) e os menores em
Santa Catarina (1,1%), Rio
Grande do Sul (1,3%) e Distri-
to Federal (1,3%).

Empregos formais
Santa Catarina tinha o maior

percentual de empregados com
carteira assinada (87,7%). Já o
menor percentual estava no Ma-
ranhão (49,9%).

As unidades da federação
com maior percentual de trabalha-
dores sem carteira de trabalho as-
sinada no setor privado foram Ma-
ranhão (50,1%), Pará (49,9%) e
Piauí (49,9%). As menores taxas
foram observadas no Rio Grande
do Sul (18,1%) e Santa Catarina
(12,3%). (Agencia Brasil)

Inflação está bastante baixa e
estável, diz Presidente do BC

A inflação está bastante bai-
xa e estável no curto, médio e
longo prazo, afirmou o presiden-
te do Banco Central (BC), Ro-
berto Campos Neto, em audiên-
cia pública na Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado,
na terça-feira (19).

“A inflação está bastante
baixa e bastante estável tanto
no curto, médio e longo pra-
zo”, disse aos senadores. Se-
gundo Campos Neto, a infla-
ção está baixa em todo o mun-

do. Além disso, ele citou que
no Brasil há o efeito da estra-
tégia do governo de estimular
os investimentos privados, no
lugar do público, e de ajuste
nas contas públicas.

“O Brasil está se reinventan-
do com dinheiro privado e o
mercado tem finalmente a com-
preensão de que o governo tem
um programa fiscal sério que vai
atingir o equilíbrio das contas
públicas”, afirmou.

Campos Neto afirmou que os

investimentos somente públicos
são ineficientes. “O dinheiro
público como máquina de cres-
cimento bateu no muro”, disse.

Cheque especial
O presidente do BC reafir-

mou que tem um projeto
para redesenhar o cheque espe-
cial, considerado “um produto
muito regressivo”, com peso
maior de juros sobre quem tem
menor renda.

Campos Neto também afir-

mou que nos próximos dias será
lançado um mutirão de renego-
ciação de dívidas com os ban-
cos. No início do mês, em au-
diência na Câmara dos Depu-
tados, ele disse que está nego-
ciando a abertura de agências
aos sábados ou após o horário
normal de funcionamento para
renegociar dívidas. Em troca
pela renegociação, os clientes
terão que fazer um curso de
educação financeira. (Agencia
Brasi l)

Ministra mostra experiência do Brasil
com agricultura de baixo carbono

A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tere-
za Cristina, apresentou, na se-
gunda-feira (18) em Washing-
ton, nos Estados Unidos (EUA),
sua agenda estratégica para os
próximos anos, baseada em três
desafios: governança fundiária,
inovação tecnológica e qualida-
de sanitária. Para ela, essas são
questões fundamentais para a
produção sustentável. Ela lem-
brou que o Brasil conta com le-
gislação ambiental exigente.

Durante evento do Banco
Mundial, Tereza Cristina apre-
sentou a experiência brasileira
com a agricultura de baixo car-
bono, do projeto ABC Cerrado.
Segundo ela, a ideia é levar a
mesma proposta a outras regiões
do Brasil. O projeto, desenvol-
vido em conjunto com o Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar) e a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), re-
cebeu recursos do Fundo de
Investimento Florestal (FIP) e
atendeu a 7,8 mil produtores

rurais em oito estados.
De acordo com o Senar, o

projeto contribuiu para o aumen-
to da produtividade nas proprie-
dades atendidas, como a pecuá-
ria de corte, que subiu de 0,7
unidade/animal por hectare para
2,5. O ganho de peso dos ani-
mais com a renovação da pasta-
gem também aumentou, passan-
do de 400 para 900 gramas/dia.
Além disso, o produtor investiu
nas tecnologias de baixa emis-
são de carbono. A cada R$ 1 gas-
to pelo ABC Cerrado, o produ-
tor investiu R$ 7 em recupera-
ção e R$ 5 em manutenção e
manejo da pastagem.

Para Daniel Carrara, diretor-
geral do Senar, apresentar o pro-
jeto ABC Cerrado depois de cin-
co anos de capacitação é uma
oportunidade de levar mais re-
cursos para ampliar iniciativas
semelhantes. 

Outros projetos
Durante o discurso no Ban-

co Mundial, Tereza Cristina afir-
mou que vai buscar apoio do

Banco Mundial e do Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento (BID) para o desenvolvi-
mento do programa AgroNor-
deste, um plano de ação para
impulsionar o desenvolvimen-
to econômico. O programa e
será implantado até o ano que
vem em 230 municípios dos
nove estados do Nordeste e
parte de Minas Gerais, dividi-
dos em 12 territórios, com
população rural de 1,7 milhão
de pessoas. “Vamos tratar de
temas que envolvem questões
sociais, produtivas e ambien-
tais junto a esse projeto Agro-
nordeste”.

A ministra informou que nos
encontros com o Banco Mun-
dial e o BID vai tratar de um
projeto semelhante ao Agro-
Nordeste para a Região Norte
e que o foco será a regulariza-
ção fundiária. “A base para le-
var prosperidade, os projetos
que possam colocar as pesso-
as na vida produtiva com dig-
nidade têm que começar com
o primeiro pilar, que é a regu-

larização fundiária”, afirmou.

Carne brasileira
Nos próximos anos, Tereza

Cristina ressaltou que um dos
grandes desafios é colocar o
pequeno agricultor na zona pro-
dutiva. “Hoje existe uma dife-
rença muito grande entre a agri-
cultura comercial e a pequena
agricultura, então essa é uma
grande preocupação nossa à
frente do ministério”.

A agenda da ministra inclui
encontro com o secretário de
Agricultura dos Estados Unidos,
Sonny Perdue. Entre os temas a
serem tratados está a suspensão
das importações de carne bovi-
na brasileira in natura pelo país.
Segundo o ministério, a ideia é
esclarecer os questionamentos
dos americanos sem a necessida-
de de nova missão técnica ao Bra-
sil. Outro assunto debatido na vi-
agem é a abertura do mercado
para o trigo e a cooperação entre
os países do AG-5 (Estados Uni-
dos, Brasil, Canadá, Argentina e
México). (Agencia Brasil)

Black Friday deve movimentar
R$ 3,67 bilhões, diz CNC

A Black Friday deste ano, mar-
cada para o próximo dia 29, deve-
rá movimentar R$ 3,67 bilhões.
Esta é a previsão da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), divul-
gada  na terça-feira (19).

Caso isto aconteça, haverá
um aumento de 10,5% em rela-
ção às vendas do ano passado,
que somaram R$ 3,32 bilhões.

A Black Friday já é a quinta data
mais importante do comércio vare-
jista brasileiro. Está atrás do Natal,

Dia das Mães, Dia das Crianças e
Dia dos Pais, respectivamente.

Os segmentos de eletroele-
trônicos e de utilidades domés-
ticas devem ser os mais procu-
rados pelos consumidores este
ano. Segundo a CNC, o fatura-
mento neste setor deverá chegar
a R$ 929,4 milhões. Em segui-
da, estão os hipermercados e su-
permercados (R$ 899,3 mi-
lhões) e de móveis e eletrodo-
mésticos (R$ 845,5 milhões).
(Agencia Brasil)

Frustração com cessão onerosa
 fez dólar subir, diz Campos Neto

A frustração com a entrada
de dólares por meio do leilão da
cessão onerosa levou à recente
alta do dólar, segundo o presi-
dente do Banco Central (BC),
Roberto Campos Neto. Ele par-
ticipou  na terça-feira (19) de
uma audiência pública na Comis-
são de Assuntos Econômicos do
Senado.

O leilão da cessão onerosa
(excedente do volume de petró-
leo e gás que a União cedeu à
Petrobras) teve uma arrecadação
de R$ 69,960 bilhões em bônus
de assinatura. A previsão de ar-
recadação era de até R$ 106,5
bilhões.

“Teve um movimento mais
recente que foi a cessão one-
rosa. Alguns agentes espera-
vam uma entrada de recursos
maior”, disse Campos Neto,
acrescentando que muitos
agentes de mercado se “posi-
cionaram para capturar o dó-
lar caindo com essa entrada”.
Como isso não ocorreu, hou-
ve aumento do dólar. “Mais
recentemente, de fato, teve
uma frustração com cessão one-

rosa por agentes que tinham se
posicionado para esse movi-
mento. Como não ocorreu, hou-
ve uma saída de dólares. Mas nós
estamos monitorando isso de
perto”, afirmou.

Campos Neto disse ainda
que a alta do dólar é global, além
de produzir efeito no país dos
exportadores e importadores
que “seguram o câmbio” ao dei-
xar recursos no exterior.

Outro fator, disse Campos
Neto, foi a decisão de empresas
de antecipar pagamento de dívi-
da no exterior para substituir por
recursos no Brasil. Esse movi-
mento foi impulsionado pela
Petrobras que deve continuar a
fazer “pré-pagamentos”, afirmou
o presidente do BC. “Esse mo-
vimento foi bastante puxado
pela Petrobras que fez um volu-
me grande e que, aparentemen-
te, pelas declarações vai conti-
nuar fazendo”, disse.

Segundo Campos Neto, as
empresas preferem ter dívida
local em vez de dívidas no ex-
terior porque a exposição a
moeda estrangeira cria risco

adicional.
Com movimentos de saída de

dólares do país maiores que as
entradas, a moeda estrangeira
fica mais cara.

Campos Neto acrescentou
que a alta ocorreu em momento
de “melhora de percepção de
risco” no mercado e a desva-
lorização do real não influen-
ciou a expectativa de inflação.
“Geralmente quando a moeda
desvalorizava vinha acompa-
nhada de um aumento de per-
cepção de Risco Brasil, a bol-
sa caia, o CDS [ Credit De-
fault Swap - instrumento fi-
nanceiro em que varia  de
acordo com o risco de crédi-
to] piorava e não foi o acon-
teceu esse ano. A gente teve
uma moeda que desvalorizou,
mas com percepção de melho-
ra, que se transforma em curva
de juros mais baixa, bolsa mais
alta. Veio acompanhada de me-
lhora de percepção de risco. E
isso não influenciou a expecta-
tiva de inflação”, disse.

Campos Neto afirmou que o
Banco Central está preparado

para mudar sua atuação caso a
alta do dólar afete a inflação. 

Na terça-feira, o dólar co-
mercial já atingiu R$ 4,21. Na
segunda-feira (18), em um dia
de oscilações no mercado finan-
ceiro, a moeda norte-americana
teve uma pequena alta e fechou
no maior valor da história.
O dólar comercial encerrou o
dia de ontem vendido a R$
4,206, com alta de R$ 0,013
(0,3%). Esse foi o maior valor
nominal, sem considerar a infla-
ção, desde a criação do real, em
julho de 1994.

Nesta terça-feira (19), o BC
cancelou leilões de swap cam-
bial reverso (compra de dólares
no mercado futuro) e de dólar
à vista. Também foi cancelada
oferta simultânea de dólar à vis-
ta e de contratos de swaps que
seria realizada nesta quarta-fei-
ra (20), devido ao feriado da
Consciência Negra, em São Pau-
lo. “Os volumes que seriam
ofertados nesses dias serão dis-
tribuídos nos demais dias úteis
do mês”, disse o BC, em comu-
nicado. (Agencia Brasil)
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Ao menos 675 pontos do li-
toral brasileiro já foram atingi-
dos pelas manchas de óleo de
origem desconhecida que, des-
de o fim de agosto, se espalhou
por toda a costa da Região Nor-
deste e pelo litoral norte do Es-
pírito Santo.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama), as 675 áreas afetadas
pela substância poluente estão
espalhadas por 116 municípios 
de dez estados: nove da Região
Nordeste (Alagoas, Bahia, Cea-
rá, Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Nor-

te e Sergipe) e um da região Su-
deste (Espírito Santo).

Só nas últimas 24 horas, mi-
litares da Marinha, técnicos do
Ibama e do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), além de ser-
vidores públicos de prefeituras
e governos estaduais e
voluntários vistoriaram 143 áre-
as. Destas, o Ibama classificou
64 como limpas e livres da pre-
sença de fragmentos de óleo.
Nas outras 79 áreas vistoriadas,
os agentes ainda encontraram 
manchas e vestígios esparsos de
contaminação até o meio-dia da
terça-feira (19).

Na noite da segunda-feira
(18), o Grupo de Acompanha-
mento e Avaliação (GAA), for-
mado por representantes da Ma-
rinha, da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) e do Iba-
ma informou que, ao longo de
todo o dia, 6 mil militares da
Marinha (5.746),  Exército
(249) e da Aeronáutica (seis)
atuaram na operação de iden-
tificação e remoção do óleo
.Na segunda-feira, também
participaram da ação 68 ser-
vidores do Ibama; 55 do ICM-
Bio; 3.873 agentes de defesas
civis estaduais e municipais e

440 funcionários da Petrobras.
Vinte e um navios, 11 aeronaves
e 31 viaturas foram colocadas à
disposição das equipes.

Segundo o Ibama, desde 30
de agosto, cerca de 4.500 tone-
ladas de resíduos  contamina-
dos já foram recolhidos
de praias, manguezais, cos-
tões e outros habitats. A con-
tagem desse material não in-
clui somente óleo, mas tam-
bém areia, lonas e outros ma-
teriais utilizados para a cole-
ta. A forma de descarte destes
resíduos é determinada pelas
secretarias estaduais  de Meio
Ambiente. (Agencia Brasil)

Conselho inclui leilão do 5G
 em lista de concessões

O leilão do 5G teve o pri-
meiro passo  na terça-feira (19)
com a inclusão da concessão das
frequências no Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI). A
decisão foi tomada pelo Conse-
lho do PPI, que se reuniu na ter-
ça-feira (19) à tarde no Palácio
do Planalto. 

O Conselho do PPI também
deu aval para a privatização do
Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (Serpro) e da
Empresa de Tecnologia e Infor-
mações da Previdência (Data-
prev), cujos estudos haviam sido
iniciados em agosto. A desesta-
tização da Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de
São Paulo (Ceagesp) também
avançou, com a aprovação de
uma resolução e com a monta-
gem de uma delegação para agi-
lizar a venda de imóveis. 

Também foi aprovada a des-
capitalização da Agência Brasi-

leira Gestora de Fundos Garan-
tidores (ABGF), que tinha sido
incluída no programa de deses-
tatização na reunião do Conse-
lho do PPI em agosto. As deses-
tatizações da Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU)
e do Metrô de Porto Alegre
(Trensurb) avançaram, com a au-
torização do Conselho Nacional
de Desestatização (CND) para o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social con-
tratar estudos de concessão. 

O Conselho do PPI autorizou
o início de estudos para analisar
o fechamento de parcerias e a vi-
abilidade da venda parcial ou total
de ativos da Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), do Perí-
metro de Irrigação do Baixio de
Irecê (BA) e de Unidades Básicas
de Saúde. Também foi autorizada
a realização de parcerias entre o
Ministério da Saúde e o Hospital
Fêmina, em Porto Alegre.

No encontro, também foi
aprovado o procedimento sim-
plificado para privatização de
empresas de pequeno e médio
porte, que constará de projeto de
lei a ser enviado para a Câmara
dos Deputados. 

Infraestrutura 
O Conselho do PPI também

aprovou uma série de medidas
para acelerar as concessões na
área de infraestrutura e energia.
Foi aprovado o licenciamento
ambiental para as concessões da
BR-135, na Bahia, da Usina Hi-
drelétrica de Formoso, em Mi-
nas Gerais, e para a execução de
projeto Poço Transparente (tes-
tes para reservatórios de baixa
permeabilidade). 

Foram aprovados a 17ª roda-
da de concessões do petróleo,
dois leilões de energia existen-
te (A-4 e A-5), os arrendamen-
tos de granéis líquidos no Porto

de Santos (SP) e do terminal de
movimentação de carga geral no
Porto de Paranaguá (PR) e a con-
cessão do terminal marítimo de
passageiros de Fortaleza. 

Comandado pelo ministro-
chefe da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, o encontro foi aberto pelo
presidente Jair Bolsonaro. A reu-
nião teve a presença dos minis-
tros da Economia, Paulo Gue-
des; da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas; de Minas e
Energia, Bento Albuquerque; do
Meio Ambiente, Ricardo Salles;
do Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto; da Secretaria
de Governo, Eduardo Ramos, e
da secretária especial do PPI,
Martha Seillier. Também com-
pareceram os presidentes do
BNDES, Gustavo Montezano;
da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães, e do Banco
do Brasil, Rubem Novaes.
(Agencia Brasil)

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), dis-
se  na terça-feira (19) que
vai levar para votação em ple-
nário na próxima semana
o pacote anticrime aprovado
pelo grupo de trabalho (GT)
que ficou responsável por ana-
lisar dois textos sobre o assun-
to encaminhados ao Legislati-
vo. Uma das propostas origi-
nais foi elaborada pelo minis-
tro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), e outra pelo ministro da
Justiça e Segurança Pública
Sergio Moro.

O relatório final do GT foi
apresentado na terça-feira
(19), na sede do STF, a  Alexan-
dre de Moraes.

“Estamos dando uma cola-
boração importante em um
tema que aflige tantos brasilei-
ros”, disse Maia. “Nossa inten-
ção é poder votar o mérito na
próxima semana. Se não hou-
ver consenso, vamos votar a
urgência na próxima semana e
o mérito na semana seguinte”,
acrescentou ele.

Moraes lembrou que o pa-
cote anticrime original, apre-
sentado por ele ao Congresso,
começou a ser elaborado em
2017, quando foi constituída 
uma comissão de juristas para
debater o assunto.

“Estou muito satisfeito

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, enviou  na
terça-feira (19) parecer ao Su-
premo tribunal Federal (STF)
para defender o repasse de infor-
mações financeiras entre órgãos
de fiscalização sem autorização
judicial. 

O caso sobre o trabalho de
apuração em torno de movimen-
tações suspeitas voltou à tona
porque o STF vai julgar nesta
quarta-feira.(20) se mantém a
decisão do presidente do STF,
Dias Toffoli que, em julho, sus-
pendeu as investigações de pro-
cessos baseados em dados fiscais
repassados pelo antigo Conselho
de Controle de Atividades Finan-
ceiras (COAF), atual Unidade de
Inteligência Financeira (UIF), do
Banco Central. A Corte vai deci-
dir se há limite para comparti-
lhamento de dados fiscais. 

Segundo o procurador, a Re-
ceita Federal, o Banco Central e
a Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM) podem comparti-
lhar informações com o Minis-
tério Público Federal (MPF)
para embasar investigações cri-
minais sobre lavagem de dinhei-
ro e corrupção. Na opinião de
Aras, o compartilhamento não
compromete a privacidade e
confidencialidade do sigilo dos
dados.

“Caso o Coaf [UIF] apenas
possa fornecer diretamente ao
MP informações genéricas, isso
obrigará essa instituição, a fim

Maia quer votação de pacote
anticrime na Câmara na

próxima semana
com esse relatório final que o
grupo de trabalho me apresen-
tou agora. Segundo a própria
avaliação do grupo, em torno
de 90% das propostas da co-
missão que eu presidi foram
aceitas”, disse o ministro.

No conjunto de propostas
está a previsão da Justiça
abreviar o processamento de
casos sobre crimes de menor
potencial ofensivo, como o
furto, por exemplo, para focar
maior atuação no combate à
criminalidade organizada.

O Grupo de Trabalho da
Câmara trabalhou por cerca de
oito meses nas propostas apre-
sentadas por Moraes e por
Moro para o combate à crimi-
nalidade.

Do pacote anticrime apre-
sentado por Moro, alguns pon-
tos foram rejeitados pelo Gru-
po de Trabalho da Câmara,
como, por exemplo, a amplia-
ção do excludente de ilicitude
e a previsão de prisão após
condenação em  segunda  ins-
tância.

Estiveram presentes na reu-
nião com Moraes os deputados
Marcelo Freixo (PSOL-RJ),
Paulo Abi-ackel (PSDB-MG),
Margarete Coelho (PP-PI), Ca-
pitão Augusto (PL-SP), Orlan-
do Silva (PCdoB-SP) e Lafayet-
te de Andrada (REPUBLICA-
NOS-MG). (Agencia Brasil)

Aras defende
compartilhamento
de dados fiscais do

antigo Coaf
de ter acesso aos dados detalha-
dos, a requerer em juízo a que-
bra de sigilo de pessoas que, por
vezes, não praticaram qualquer
conduta suspeita ou indicativa de
lavagem de dinheiro”, afirmou.

Na manifestação, Aras tam-
bém disse que eventual decisão
do Supremo sobre a impossibi-
lidade do compartilhamento po-
derá ter consequências contra o
país no exterior.

“Elas [consequências] pas-
sam pela inclusão do Brasil em
listas de países com deficiênci-
as estratégicas (de alto risco ou
sob monitoramento), pela apli-
cação de contramedidas impos-
tas pelo sistema financeiro dos
demais países, podendo chegar
até a sua exclusão do Gafi [Gru-
po de Ação Financeira Interna-
cional] , do G-20 , do Fundo
Monetário Internacional e do
Banco Mundial”, completou. 

A decisão de Toffoli foi to-
mada em um processo que tra-
mita na Corte desde 2017, no
qual se discute a legalidade do
compartilhamento de informa-
ções fiscais sem autorização ju-
dicial. A medida suspendeu to-
das as investigações no país ba-
seadas em dados fiscais repas-
sados sem autorização.

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) estima que a decisão
de Toffoli tenha paralisado, até
o momento, mais de 970 inves-
tigações em todo o país. (Agen-
cia Brasil)

Lava Jato: Horacio Cartes teria
enviado US$ 500 mil a doleiro foragido

Integrantes da força-tarefa
da Lava Jato no Rio de Janeiro
afirmaram  na terça-feira (19)
que o doleiro Dario Messer pe-
diu ao então presidente do Para-
guai Horacio Cartes US$ 500
mil para pagar despesas advoca-
tícias após a deflagração
da Operação Câmbio, Desligo,
em junho do ano passado. Segun-
do as investigações, Cartes te-
ria enviado o valor para Messer
por meio de intermediários.

A 7ª Vara Federal Criminal
do Rio de Janeiro decretou a pri-
são preventiva de Cartes, inves-
tigado na Operação Patrón, des-
dobramento da Operação Câm-
bio, Desligo, por corrupção, la-
vagem de dinheiro e participação
em organização criminosa, em
esquema envolvendo Messer,

também um dos alvos de 
prisão da operação deflagrada na
terça-feira.

O doleiro teve sua prisão
decretada em maio de 2018 pela
7ª Vara Federal Criminal do Rio
de Janeiro naquela operação.
Depois de ficar foragido por
mais de um ano, ele foi preso em
julho deste ano, acusado de la-
vagem de dinheiro, evasão de
divisas e participação em orga-
nização criminosa.

“Cópias de mensagens de
WhatsApp atestaram o auxílio de
autoridades paraguaias e outros
cidadãos para Messer ficar fo-
ragido ora no Paraguai, ora no
Brasil. Por esses dados consta-
tou-se que a organização crimi-
nosa disponibilizou pelo menos
US$ 2,5 milhões a Messer. As

apurações revelaram que Cartes
teria enviado US$ 500 mil para
o doleiro, a quem se referiu
como “hermano de alma”, após
sua fuga para o país que ele go-
vernava até agosto do ano passa-
do”, informa nota do Ministério
Público Federal (MPF).

O ex-presidente paraguaio e
atual senador é um dos nove
procurados fora do Brasil da
Operação Patrón. Dos 20 man-
dados de prisão expedidos,
oito de prisão preventiva e
três de prisão temporária fo-
ram cumpridos.

“A participação do ex-presi-
dente do Paraguai está bastante
clara. No mínimo, como alguém
que financiou uma organização
criminosa em determinado mo-
mento”, disse, em entrevista co-

letiva, o procurador regional da
República, José Augusto Vagos.
“Não é de se esperar que um pre-
sidente de um país disponibilize
US$ 500 mil para um foragido
da Justiça”.

O pedido de extradição será
solicitado às autoridades para-
guaias. “O pedido de cooperação
jurídica internacional para o Pa-
raguai está sendo formulado
nesse momento. Não foi feito
anteriormente porque os indíci-
os apontavam para um risco de
vazamento da operação”, disse a
procuradora da República Mari-
sa Ferrari.

Os alvos da operação que re-
sidem no Paraguai e nos Estados
Unidos foram incluídos na lista
vermelha da Interpol, a polícia
internacional. (Agencia Brasil)

Toffoli revoga decisão sobre
relatórios da Receita Federal

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, decidiu revogar par-
te de decisão determinando que
a Receita Federal encaminhasse
a ele todos os Relatórios Fiscais
para Fins Penais produzidos pelo
órgão nos últimos três anos.

Na segunda-feira (18), To-
ffoli anunciou ter voltado atrás
na parte da decisão em que havia
determinado à Unidade de Inteli-
gência Financeira (UIF), antigo
Coaf, cópia dos relatórios de in-
teligência expedidos pelo órgão
nos últimos três anos, o que in-

cluiria  informações sensíveis de
600 mil pessoas.

Assim como na decisão so-
bre a UIF, o ministro diz que di-
ante “das informações satisfato-
riamente prestadas” pelo órgão,
não seria mais necessário obter
as cópias dos relatórios.

O STF vai julgar hoje (20) se
mantém uma decisão liminar
(provisória) do ministro Dias
Toffoli que, em julho, suspen-
deu as investigações de todos os
processos no país que tiveram
como base dados fiscais repas-
sados pelo antigo Conselho de

Controle de Atividades Financei-
ras (Coaf), atual UIF, sem super-
visão judicial.

A suspensão dos processos
foi a pedido do senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ), investiga-
do pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro (MP-RJ) por
movimentações consideradas
suspeitas pelo antigo Coaf e que
foram comunicadas diretamen-
te a promotores, sem autoriza-
ção de um juiz. Para o parlamen-
tar, tratou-se de uma violação
ilegal de seu sigilo bancário.

O Ministério Público Fede-

ral (MPF) estima que a decisão
de Toffoli tenha paralisado, até
o momento, 930 investigações
em todo o país.

Na tarde de segunda-feira,
(18), Toffoli reuniu-se com o
presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto; o advo-
gado-geral da União, André Men-
donça, e o procurador-geral da
República, Augusto Aras, para
tratar do julgamento definitivo
da questão. Ao deixar a reunião,
Campos Neto disse que estão
tentando “uma solução que aten-
da a todos”. (Agencia Brasil)

MEC libera R$ 60 milhões para
usinas fotovoltaicas em universidades

O Ministério da Educação
(MEC) l iberou R$ 60 mi-
lhões para compra e instala-
ção de 852 usinas fotovoltai-
cas, que usam a radiação ge-
rada pelo sol para produzir
energia, em 38 institutos fe-
derais, dois centros de educa-
ção tecnológica e no Colégio
Pedro II, no Rio de Janeiro.

Segundo o MEC, o objetivo é
gerar economia de energia elé-
trica. A previsão é que sejam pou-
pados R$ 17,7 milhões por ano.
Cada placa solar deverá ser usa-
da por pelo menos 25 anos.

Conforme o MEC, cada pla-
ca solar deve gerar em média
30,3 MWh/ano de energia ao
ano, o que corresponde a uma

redução de R$ 20,8 mil nas con-
tas de luz de cada instituição. O
valor vai variar de acordo com
tarifa da concessionária de ener-
gia de cada estado. Cada placa
solar tem, em média, vida útil
superior a 25 anos.

Em nota, o MEC afirma que
o que for economizado poderá
ser destinado para ensino, pes-

quisa e extensão dos campi. “So-
mente em 2018, as instituições
gastaram R$ 168 milhões com
energia elétrica.”

A estimativa é que, com as
novas usinas, mais de 5 mil to-
neladas do gás poluente dióxido
de carbono deixem de ser emi-
tidas para a atmosfera. (Agencia
Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123530-59.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine
Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sobeelli Distribuidora de Peças Automotivas Ltda, CNPJ
21.970.607/0001-74, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte
de Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendendor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, relativa aos
veículos: 1) Escavadeira Hidráulica Hyundai, R220LC-9SB, série HBRR220CCF0000359; 2) Retroescavadeira
Hyundai H940C, série HHKHU601TD0000209, apreendidos em 25.11.2016 (fls. 77), haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 21970607. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, podendo, no
prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22
de outubro de 2019.  20 e 22.11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003615-34.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Thereza Galvão do Amaral, CPF 086.979.198-
27, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRICOR LTDA. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO  por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 21.400,65, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2019. 20 e 22.11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012627-88.2015.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAROLINA BREVE ROCHA,
CPF 334.786.458-16, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por
parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Renault, modelo Clio Sedan, cor prata, ano 2006,
placa AOM 7217, chassi 93YIB8EO57J821957, apreendido em 24.10.2015, haja vista o inadimplemento da
cédula de crédito nº 30420-235446648. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, podendo,
no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 30 de julho de 2019. 20 e 22.11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050984-02.2011.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL
NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO SAMPAIO, CPF 637.805.938-
15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Quinta da Boa
Vista, objetivando a cobrança de R$ 111.026,74 (em 26/07/2011), referente às despesas condominiais da
unidade nº 51 e sua vaga de garagem, bloco Solar Imperador Pedro I, do Condomínio-autor, vencidas e não
pagas de abril/2005 à julho/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 20 e 22/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054728-21.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
BIG ROCK LTDA, CNPJ 03.881.154/0001-28, na pessoa do seu representante legal CARLINDO LINO
VIANA FILHO com endereço à Rua Professor Joao de Oliveira Torres, 341, Jardim Analia Franco, CEP
03337-010, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
BANCO DO BRASIL S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 92.854,84 (agosto/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005305-82.2014.8.26.0704 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Joaquim Gomes Pereira Executado: Lelis José Trajano Prioridade
Idoso EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005305-82.2014.8.26.0704 A MM.
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LELIS JOSÉ TRAJANO, CPF 218.899.738-74, que lhe foi
proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por JOAQUIM GOMES PEREIRA, para cobrança de
alugueres e acessórios oriundos da locação cujo débito, atualizado até janeiro/19, se perfaz no montante de
R$ 616.795,90 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que efetue
o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorários
advocatícios já fixados em 10% seriam reduzidos a metade na hipótese de integral pagamento do débito no
prazo mencionado. Não efetuado o pagamento pela executada, proceder-se-á a penhora de bens e à sua
avaliação, lavrandose o respectivo auto e intimando a executada de tais atos. A inatividade injustificada do
devedor ensejará a aplicação de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). No caso
de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de
2019. 20 e 22/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0006634-04.2017.8.26.0006 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata Requerente: Óttima Alimentos Básicos Ltda.
Requerido: I de C Xavier Serviços de Reforma e Construção - Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0006634-04.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a I de C Xavier Serviços de Reforma e Construção Me e seu sócio Ivanildo de Carvalho Xavier)
que Óttima Alimentos Básicos Ltda., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando que
seja julgada procedente a presente desconsideração da personalidade jurídica da empresa I de C Xavier
Serviços de Reforma e Construção Me. Estando a ré e sócio em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2019. 20 e 22/11

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

Dat a 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 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 B37492 - CONTRATO 8120608934725 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1206 - UTINGA
LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, Brasileiro (A), Garçom, CPF 349.666.334-00, CI
4.614.910 SSP/PE, Casado(a) com MARCIA CRISTINA DE MELO CALHEIROS,
Brasileiro (A), Do lar, CPF 384.204.904-82 CI: 658.196 SSP/AL.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 304, localizado no 3º pavimento, Bloco 01 do
empreendimento denominado Residencial Leonardo da Vinci, situado na Rua Cruz do
Espírito Santo, 360, distrito de Guaianazes, São Paulo/SP, com todas as suas
instalações, benfeitorias e acessórios, e vaga de garagem, se houver.

São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO
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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 0198243-
37.2007.8.26.0100 (USUC 638) 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) Delphina de Almeida Cunha, Herdeiros de José da Cunha Junior, a saber: Luiz Carlos 
de Almeida Cunha, Maria Isabel de Almeida Cunha Celidônio; Benedito Prado Negreiros, Fauzi Andraus ou 
Fauzi Khalil Andraus, Guinar Calfat Andraus, Herdeiros de Odete Andraus Cury e de Rosa Andraus, a saber: 
Maria Cristina Cury e Cury, José Cury, Beatriz Helena Andraus Cury; Izilda Andraus Khair, Fouad Jose Khair, 
René Chafic Haddad Andraus, Maria Helena de Toledo Cunha, Herdeiros de Paulo Cesar de Almeida Cunha, a 
saber: Heloisa Helena Cunha Lima Araujo, Celso Lima Araujo Filho, Flavio de Toledo (ou Toeldo) Cunha 
representado por sua curadora Maria Helena de Toledo Cunha; Joaquim Mauro Prado Negreiros, Alayde 
Ferraz Negreiros, Herdeiros de Annita de Castilho e Marcondes Cabral, a saber: Claudia Cabral Chaves, Patricia 
Castilho Cabral Campedelli, Durval José de Castilho Cabral, Corina de Castilho e Marcondes Cabral, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Maria Apparecida Mesquita, MarisaKocis Mingorance, Marcelo Mingorance, 
Monica Aparecida Kocis Gil, Alcides José Gil, JorgeKocis, Sonia Cristina Negrão Kocis ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Miguel Sanches, nº 159 - 
Jardim 9 de Julho, Distrito de Itaquera - São Paulo SP, com área de 125,00 m², contribuinte nº 150.078.0029-
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. São Paulo, 23 de 
julho de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019566-68.2019.8.26.0001. A MMª. Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Agda Gomes Silva, CPF 187.530.738-94, que Ensino Supletivo Aliado Ltda 
lhe ajuizou cumprimento de sentença oriundo da ação monitória n. 4001998-78.2013.8.26.0001 que tramitou 
perante este Juízo. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 14.584,84 (atualizada até junho/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019 

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de 
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Série (“Termo de 
Securitização”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 02 de 
dezembro de 2019, às 10h00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para 
deliberar sobre: (i) Conforme solicitado na carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 15 de outubro 
de 2019, aprovar a declaração, ou não, do vencimento antecipado do Contrato de Financiamento Imobiliário (conforme 
defi nido no Termo de Securitização) e, consequentemente, dos CRI (“Waiver”) em razão do não atendimento à 
obrigação disposta no item “dd” da Cláusula 6.1 do Contrato de Financiamento Imobiliário (conforme defi nido no 
Termo de Securitização), considerando o desenquadramento destacado como “índice 2” no relatório de demonstrações 
contábeis de junho/2019; (ii) Aprovar a inclusão de remuneração adicional à Securitizadora: (1) no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais ou outras atividades 
ligadas a reestruturação do lastro ou do CRI ou (2) em um valor fi xo R$ 3.000,00 (três mil reais) por realização de 
Assembleias Gerais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por outras atividades ligadas a reestruturação do lastro ou do 
CRI; (3) no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) por verifi cação, em caso de verifi cação de 
covenants, caso aplicável ou (4) outra forma de remuneração por estes trabalhos, conforme deliberado; e (iii) Autorizar 
o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa 
registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é com 
qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI 
presentes. Os titulares dos CRI poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, 
por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia 
de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para 
que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de 
mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@
isecbrasil.com.br e para assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao 
Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da 
assembleia. Os investidores e/ou procuradores deverão 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, 20 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

22 e 23/11

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, FABIANO ROSA DE OLIVEIRA, corretor
de seguros, RG nº 23.260.515-4-SSP/SP, CPF nº 172.577.428-39, e sua mulher VANESSA
ALBERTONI DE OLIVEIRA, bancária, RG nº 32.109.377-X-SSP/SP, CPF nº 281.205.058-
67, brasileiros, casados no regime da separação de bens na vigência da Lei nº 6.515/77,
conforme pacto antenupcial registrado sob nº 15.456 no 9º Oficial de Registro de Imóveis
desta Capital, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Antonio José Vaz nº 177,
apartamento nº 806, Vila Caraguatá, ficam intimados a purgarem a mora mediante o
pagamento referente a 09 (nove) prestações em atraso, vencidas de 10/02/2019 a 10/10/
2019, no valor de R$79.139,19 (setenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e dezenove
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$100.233,91
(cem mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), que atualizado até 08/
01/2020, perfaz o valor de R$112.466,95 (cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e noventa e cinco centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO BRADESCO S/A,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Visconde de Guaratiba nº 335, apartamento
tipo B nº 81, localizado no 8º pavimento tipo do Condomínio Vistta 180º, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº 217.470. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital,
na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às
16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam
os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da
prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO
BRADESCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel
será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 12 de novembro de 2019. O Oficial. 20, 22 e 23/11
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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] 

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)

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.

EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A.
CNPJ 60.730.645/0001-01 - NIRE 35300058861

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
São convocados os srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, a 
realizar-se no dia 02/12/2019 às 14h30, em sua sede, na Aveni-
da São José, 450, Ayrosa, Osasco/SP, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal. b) Outros assuntos de interesse da Socieda-
de. Osasco, 19/11/2019. Jonas Francisco Correa Duarte, Diretor 
Executivo; Eduardo Antonio Serrano, Diretor Comercial.

Associação dos Amigos do Vila Verde
CNPJ 51.436.152/0001-72

Estrada da Boa Vista, s/n° - ltapevi - SP - CEP 06670-330
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária 04 de Dezembro de 2019
Em conformidade com o Art. 11º, § 2º, do Estatuto Social, fi cam 
pelo presente Edital convocados os proprietários de lotes do 
Loteamento Transurb, (Associação dos Amigos do Vila Verde), a 
participarem de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no Salão 
de Festas da Associação, no próximo dia 04 de Dezembro de 2019, 
às 19:30 horas em primeira convocação, desde que com a presença 
de 1/3 dos associados, ou às 20 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de associados, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:  1. Discussão e deliberação sobre despesas 
ordinárias e investimentos no ano fi scal de novembro/18 a outu-
bro/19;  2. Apresentação do relatório da auditoria e parecer do 
Conselho Fiscal; 3. Discussão e deliberação sobre o orçamento 
para o novo ano fi scal; 4. Discussão e deliberação sobre novos 
investimentos; 5. Recomposição do fundo de reserva; 6. Informe 
sobre a importância de mantermos o pagamento do IPTU em dia 
para o município de Itapevi. 7. Eleição de Conselheiros efetivos e 
suplentes para o Conselho Diretor, em substituição aos que estão 
terminando seu mandato, sendo que serão eleitos primeiramente 
os titulares e depois os suplentes; eleição de membros titulares e 
suplentes para o Conselho Fiscal. 8. Assuntos de interesse geral. 
Somente Proprietários em Pleno Gozo de seus Direitos (Artigo 8º 
e 11º) Terão Direito a Voto na Assembléia. Artigo 12º - Parágrafo 
5º - Parágrafo 5º - O associado poderá se fazer representar nas 
Assembleias Gerais por procurador, o qual terá obrigatoriamente 
a qualidade de associado, devendo o instrumento de procuração 
ser específi co e limitado à Assembleia Geral a que se referir. Cada 
mandatário poderá representar, no máximo, 03 (três) associados. 
A participação de todos garantirá maior legitimidade das deci-
sões tomadas. Itapevi, 19 de novembro de 2019. Atenciosamente,  
Daniel Mariano Bifulco - Presidente do Conselho Diretor.
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Black Friday: vendas por comércio
eletrônico se equiparam às de lojas

São Paulo, 20 e 21 de novembro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

As vendas por meio de co-
mércio eletrônico (e-commerce)
da Black Friday   devem, pela
primeira vez, estar muito próxi-
mas das realizadas em lojas físi-
cas.

A projeção é da Associação
Brasileira de Lojistas de Shop-
pings (Alshop). Ela prevê para
este ano, durante a promoção,
um faturamento para o comér-
cio acima de R$ 3 bilhões. O di-
retor de Relações Institucionais

da entidade, Luiz Augusto Ilde-
fonso, disse  na terça-feira (19)
que as vendas crescem, anual-
mente, desde 2010 quando a
promoção, muito comum nos
Estados Unidos, chegou ao
Brasil.

 “Sempre foi uma distância
muito grande. Até o ano passa-
do, era muito mais volumoso o
pedido de compras na internet
do que na loja física”, disse,
lembrando que, até 2017, a ini-

ciativa era voltada, na maior
parte, para o comércio eletrôni-
co e a loja física era praticamen-
te um apêndice da data.

A queda na taxa de juros, a
liberação de saques do Fundo
de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS) e do PIS/Pasep
(Programas de Integração So-
cial e de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público) e o pa-
gamento da primeira parcela do
13º salário favorecem o cenário

de otimismo.

Facilidade
O diretor revelou que atual-

mente a facilidade de comprar
pelo comércio eletrônico e pe-
gar a mercadoria vendida no
site em uma loja de shopping
tem levado o cliente aos cen-
tros de compras, aumentando a
presença nas lojas físicas e am-
pliando as vendas.

Ildefonso afirmou que o mo-

vimento de consumidores nas
lojas aumenta na própria sexta-
feira que é a data onde, nos Es-
tados Unidos, costuma concen-
trar o maior número de compra-
dores, que chegam a passar a
noite nas filas aguardando a
abertura das portas, todos atrás
de preços baixos.

“Aqui no Brasil, a Black
Friday nunca é em um dia só,
mas na sexta-feira, no dia 29 de
novembro, a expectativa é que

o fluxo de pessoas no comércio
vai ser muito próximo das com-
pras na internet neste ano”, dis-
se.

Acrescentou que os  smar-
tphones   são os mais procura-
dos nesta data. Quem compra
procura trocar o aparelho atual
por um com tecnologia mais
nova. O mesmo ocorre com os
televisores. Em terceiro lugar,
aparecem roupas e calçados.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO. O DR. PAULO HENRIQUE RIBEIRO 
GARCIA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI - PINHEIROS. FAZ SABER a todos que 
Rosana Maldonado Ferrufino, CPF 118.212.038-52, estando em lugar incerto e não sabido, e que perante este 
Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, correm os atos e termos do Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica, autos 0000782-13.2019.8.26.0011, que lhe move REAÇÃO 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ 07.237.069/0001-82, em síntese na inicial: 
Que a empresa devedora DELTA SERVICE LOGISTIC LINE LTDA, não efetuou o pagamento do débito 
(R$2.926,98  out/18) e não possui bens passiveis de penhora. Assim, nos termos da desconsideração da 
personalidade jurídica para a citação da requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste e 
requeira as provas cabíveis, ou pague a dívida no mesmo prazo. O prazo passa a fluir após os 20 (vinte) dias 
supra. Foi expedido o presente que será afixado e publicado no local de costume. NADA MAIS. São Paulo. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, em (data). Eu, (assinatura) escrevente, o datilografei. E eu 
(assinatura), escrivão o subscrevi. 
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL -  MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

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

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

THAIS BARBOZA TUPINELLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVAN TUPINELLI E DE MARIA BARBOZA DE SOUZA
TUPINELLI. MARIA JULIANA DE LIMA CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
GARÇONETE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO E DE
RACHEL PEREIRA DE LIMA.

JOÃO JOSÉ ABREU COSTA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
CURURUPU, MA NO DIA (16/04/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MILITINO MAFRA COSTA E DE MARIA DO ROSARIO ABREU COSTA. VANDA
HELENA DA SILVA BENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM
PIRIPIRI, PI NO DIA (08/02/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ RIBAMAR BENTO E DE ESPEDITA RODRIGUES DA SILVA BENTO.

JOSIMAR LEANDRO MARTINS JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSIMAR LEANDRO MARTINS E DE IVANICE DA
SILVA MARTINS. JANAINA MARTINS DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTETICISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALDIR MACIEL DE ALMEIDA E DE LUZIA MARTINS.

DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO
EM ESTANCIA, SE NO DIA (20/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS E DE SIMONE SANTANA DOS SANTOS.
JUCILENE SOARES SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
DISTRITO DE PEDRINHAS, COMARCA DE ARAUÁ, SE NO DIA (15/09/2001), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
E DE JOSEFA RITA MELO SOARES.

DANIEL OUTON QUINA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BIOLOGO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (06/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE FRANK HERBERT QUINA E DE ELENA OUTON ALONSO. DEBORA FERREIRA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO ROQUE, SP NO DIA (02/06/1996),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MILTON DA
CONCEIÇÃO SILVA E DE NAIR FERREIRA VIANA SILVA.

THIAGO LIMA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSMAR
JOSE VIEIRA E DE MARIA MANCI LIMA VIEIRA. ELLEN DENISE FLOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/03/1980),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO LUTERO
FLOR E DE VERA LUCIA FLOR.

VOLKAN DIKMEN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTABILISTA, NASCIDO EM TURQUIA
NO DIA (16/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SULEYMAN DIKMEN E DE SERIFE DIKMEN. HATICE NIHAL AK, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
NUTRICIONISTA, NASCIDA EM TURQUIA NO DIA (16/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ABDULLAH AK E DE FAHRIYE AK.

FERNANDO LÚCIO SANTOS DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO
EM UBERLÂNDIA, MG NO DIA (15/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO UBERLÂNDIA, MG, FILHO DE
EURÍPEDES DE LIMA E DE ALCIONE SANTOS DE LIMA. OLIVIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM ARACAJU, SE NO DIA (24/02/1978),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE BENJAMIN DE AGUIAR
MACHADO SOBRINHO E DE MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO.

RONALDO CORREIA SOUSA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
EXPEDIÇÃO, NASCIDO EM CAATIBA, BA NO DIA (12/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROSA MARIA COREIA SOUSA. CLAUDIA MARTINS DA
SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE SOCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE SERGIO MARTINS DA SILVA E DE CLEONISIA PINHEIRO MARTINS DA SILVA.

EDMILSON FERNANDES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISAUL FERNANDES DE OLIVEIRA E DE MARIA GALVÃO
DE OLIVEIRA. ELENICE SOUZA LUIZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/05/1966), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALFRIDES LUIZ E DE LUZANIRA MARIA DE SOUZA.

TIAGO NOGUEIRA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
TUPARETAMA, PE NO DIA (17/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE INÁCIO LOPES DE SOUZA E DE MARIA JOSÉ NOGUEIRA SILVA. FRANCEISE
QUEIROZ SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECURITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (16/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSUÉ JOSÉ DA SILVA E DE MARIA DO CARMO DE QUEIROZ SILVA.

PAULO ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA E DE MARIA DO SOCORRO
DA CONCEIÇÃO. GISELE GOMES FERNANDES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PEDAGOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/04/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE FERNANDES DA SILVA E DE MARIA APARECIDA
GOMES FERNANDES.

THIAGO MARTINS DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CRISTIANE MARTINS DE SOUSA. MÔNICA MARIA DA SILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE NO DIA
(19/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERSON
ALVES DA SILVA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA.

SERGIO BURTI JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM ELETRONICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO BURTI E DE RITA DE CASSIA LEITE GUIMARÃES.
JESSICA NUNES ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS DOS SANTOS ALVES E DE FRANCISCA NUNES
DA SILVA ALVES.

PAULO CÉZAR DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VARREDOR, NASCIDO EM IPIAU,
BA NO DIA (07/11/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARIA LEONOR DE JESUS. EULINA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM IPIAÚ, BA NO DIA (09/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA MARLENE DOS SANTOS.

ANGELO GERALDO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
ELETRONICO, NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (03/12/1972), RESIDENTE E
DOMICILIADO SANTO ANDRÉ, SP, FILHO DE JACONIAS FEITOR DOS SANTOS E DE CLÉLIA MARIA
CARVALHO DOS SANTOS. JANAINA LEAL  DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
FUNCIONÁRIA PÚBLICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/11/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILLIAN ASSUNPÇÃO DIAS E DE
MARIA DO CARMO LEAL DIAS.

JAWAD AROUSSI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO EM PROVÍNCIA
DE SALÉ, MARROCOS NO DIA (01/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SALÉ, MARROCOS,
FILHO DE ABDELKRIM BEN EL AYACHI E DE NAIMA BENT ABID. ESTER DA SILVA FURTADO, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MICRO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM JARDIM, MS NO DIA (07/07/
1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CONSTANTINO
FERREIRA FURTADO E DE CARMELINDA DA SILVA FURTADO.

ANTONIO OLAVO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO, NASCIDO EM DISTRITO DE IBIAPABA, MUNICÍPIO DE CRATEÚS, CE NO DIA (07/02/
1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ AIRTON
DA SILVA E DE ANTONIA PEREIRA DA SILVA. MARIA SALOMER DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM DISTRITO DE IBIAPABA, MUNICÍPIO DE CRATEÚS, CE
NO DIA (22/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA E DE TOMASIA ALVES RODRIGUES.

JOSÉ NASCIMENTO RAMOS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
MUNDO NOVO, BA NO DIA (03/12/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS E DE GUIOMAR ANA DO NASCIMENTO.
SANTANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM COLATINA, ES NO DIA (26/07/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE LIBERALINA GOMES DE OLIVEIRA.

DIELSON DA CONCEIÇÃO LEMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE
SUPERMERCADO, NASCIDO EM DISTRITO DE LEME DO PRADO, MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS,
MG NO DIA (26/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ LEMOS GONÇALVES E DE SÍLVIA GOMES DA CONCEIÇÃO. JOELMA APARECIDA DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM ARAPONGAS, PR
NO DIA (25/12/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PAULO FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARIA GERALDA LOPES DOS SANTOS.

ALEXANDRE BARRETO DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SEGURANÇA DO
TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO BARRETO DE LIMA E DE CELIA BARRETO DE
LIMA. HUDIMARA DAMASCENO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM NATAL, RN NO DIA (01/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ WILSON DE LIMA SILVA E DE MARIA DO SOCORRO DAMASCENO DE LIMA.

IZAC ANTONIO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO EM
BOQUEIRÃO, PB NO DIA (05/10/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA E DE SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA.
JOZIÂNE SANTOS LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE TESOURARIA,
NASCIDA EM VÁRZEA NOVA, BA NO DIA (18/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DA GUIA DE SÔUTO LIMA E DE ESTER SOUZA
SANTOS LIMA.

EVERSON ANTONIO DO CARMO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
DESEMBARAÇO ADUANEIRO, NASCIDO EM MARINGÁ, PR NO DIA (04/12/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIS ANTONIO DO CARMO E DE
CLEUSA ANTONIO DO CARMO. ALINE DO CARMO MONTEIRO ROSADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE FINANCEIRO, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (04/05/1993),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CUSTODIO
PAIXÃO ROSADO E DE MARIA APARECIDA MONTEIRO ROSADO.

WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR OPERACIONAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE CASSIANO FILHO E DE LUCINEIDE DE OLIVEIRA
SOUZA. VANESSA GONÇALVES NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE
SAUDE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO FERREIRA NOGUEIRA E DE FRANCINETE
GONÇALVES DA SILVA.

BENEVAL LUCAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARMADOR, NASCIDO EM LIMOEIRO DE
ANADIA, AL NO DIA (06/12/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ LUCAS E DE MARIA DIONISIA DA CONCEIÇÃO. MARIA DAMIANA GOMES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CAMPO ALEGRE, AL NO DIA (18/11/
1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
CAVALCANTE DA SILVA E DE NEUZA GOMES DE OLIVEIRA.

JONAS GOMES MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PADEIRO, NASCIDO EM RUY
BARBOSA, BA NO DIA (13/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GELSON OLIVEIRA MARQUES E DE MARIA DE JESUS GOMES MARQUES. THAMIRES
PIRES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VLADEMIR MENDES DE OLIVEIRA E DE CRISTINA PIRES MALTA.

ADICELSON MICHEL SAMPAIO OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO DE
REFRIGERAÇÃO, NASCIDO EM MAIRI, BA NO DIA (23/05/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VANILDA SAMPAIO OLIVEIRA. ELISABETE FRANCISCO
DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM UBATÃ, BA NO DIA (08/07/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE PEDRO FRANCISCO DE ALMEIDA E DE ODELITA VALERIANA DE ALMEIDA.

CARLOS ALBERTO SANT’ANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SILVIO SANTOS SANT’ANA E DE ROSANA MARTINS SANT’ANA. DÉBORA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM LAGO DA PEDRA, MA NO DIA
(26/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA
DE LOURDES DA SILVA.

WILDINER ESTAINER BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, MG NO DIA (01/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDIR DONIZETE BATISTA E DE NEIVA DE
JESUS BATISTA. ANA CLÁUDIA MESQUITA DE ALVARENGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CONTADORA, NASCIDA EM CRUZILIA, MG NO DIA (20/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CAMILO DOS REIS FERREIRA DE ALVARENGA E DE ANA
LÚCIA MESQUITA.

BRUNO BARBOSA DE AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO ISAAC DE AZEVEDO E DE TÂNIA BARBOSA MOSCA
DE AZEVEDO. BRUNA GABRIELLE PEREIRA SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ANALISTA DE TESTE JUNIOR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/04/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON BATISTA DE SOUSA E DE
SILVIA PEREIRA CORIO.

ARGEU MARINHO CORREIA DE LIMA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM IBIRAPITANGA, BA NO DIA (21/03/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOVINIANO CORREIA DE LIMA E DE JARDILINA MARINHO DOS SANTOS.
SANDRA SANTIAGO LIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COSTUREIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (26/03/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ BARBOZA LIANO E DE MARINA PEREIRA SANTIAGO LIANO.

JONATHAN SILVA BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MANOBRISTA, NASCIDO EM
ACOPIARA, CE NO DIA (29/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LEANDRO SILVA BARBOSA E DE ROSEANE MALAQUIAS SILVA. MILENA DE SOUZA
SILVA REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (26/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
WELLINGTON DOS REIS E DE JANE DE SOUZA SILVA.

CASSIANO DE AVELAR NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
ELETRÔNICA, NASCIDO EM VOLTA REDONDA, RJ NO DIA (09/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS GERALDO DO NASCIMENTO E DE RITA
DE CASSIA DE AVELAR NASCIMENTO. MICHELLE ARAUJO DE SOUZA CRUZ, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (02/09/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS MANOEL DE SOUZA
CRUZ E DE ELIENAE ARAUJO DE SOUZA CRUZ.

JURACI PEREIRA SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
CRUZ DAS ALMAS, BA NO DIA (04/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MOACIR DOS SANTOS SANTANA E DE ANTONIA PEREIRA SANTANA.
TATIANE CORREIA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CLARICE CORREIA DA SILVA.

SANY ALEXANDRE ANDRADE DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE
COZINHA, NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (21/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL SOARES DA COSTA E DE SALIMI FERREIRA DE
ANDRADE. GEOVANA DIONIZIO MESQUITA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (10/11/2001), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE MESQUITA OLIVEIRA E DE
PATRICIA HELENA DIONIZIO OLIVEIRA.

VICENTE PAULO ROZENDO OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM CRATO, CE NO DIA (08/03/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ROZENDO E DE ESPEDITA OLIVEIRA ROZENDO. MARLENE
RODRIGUES DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM MACHACALIS,
MG NO DIA (20/06/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ALMERINDA RODRIGUES DA CRUZ MATOS.

MATEUS DOS SANTOS VITAL DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAERCIO VITAL DE OLIVEIRA E DE EULICE DOS SANTOS.
THAYNA MARIA DE SOUZA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELE ATENDIMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIS ANTONIO SOARES E DE INAJÁ ISIDIO DE
SOUZA SOARES.

CRISTIANO GONÇALVES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (22/03/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO GONÇALVES DO
NASCIMENTO E DE BENEDITA HORTENCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO. DANIELLE
FERNANDA GONÇALVES SOARES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GERALDO SOARES E DE ANA MARIA GONÇALVES SOARES.

GUTIERRES FERNANDES SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO
EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA NO DIA (04/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO FERREIRA DE SIQUEIRA E DE LUCIMEIRE
FERNANDES SIQUEIRA. CAMILA  DE OLIVEIRA RAUBER, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (16/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
RIO DE JANEIRO, RJ, FILHA DE JOSÉ CLAUDIO RAUBER E DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA RAUBER.

HUGO WATANABE GODOI MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE AFONSO DE GODOI MARQUES E DE ROSILENE
APARECIDA WATANABE. CLAUDIA PAULINO PINHEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM PRESIDENTE PRUDENTE, SP NO DIA (15/01/1976), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ HELIO PINHEIRO E DE
DAMIANA PAULINO PINHEIRO.

WALTECY ALVES MACIEL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MICRO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM DISTRITO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO, MUNICÍPIO DE GALILEIA, MG NO DIA (04/
09/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CUSTODIO
ALVES MACIEL E DE MARIA CEZÁRIO MACIEL. MARIA BERNADETE CORREIA DE ARAUJO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LOJA, NASCIDA EM BRANQUINHA, AL NO DIA (30/08/
1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OLIMPIO
CORREIA DE ARAUJO E DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO.

PEDRO RODRIGO MARQUES PAULINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO PEDRO PAULINO DA SILVA E DE MARIA
GORETE MARQUES DA SILVA. MARIA APARECIDA DE PAULA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM TEIXEIRAS, MG NO DIA (20/08/1966), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VICENTE FERNANDES DE PAULA
E DE MARIA TOMÉ DE PAULA.

THIAGO CAVALCANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ELOIZA SOARES CAVALCANTE. EMILIANE KLEN VIT OR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM POÇOS DE CALDAS, MG NO DIA (17/04/1996), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO MAGELA VITOR E DE
SIMONE KLEN VITOR.

ALEXANDRO DA SILVA MARQUES NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSTALADOR
TÉCNICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARQUES NOGUEIRA E DE ROSANGELA BEATRIZ
PEREIRA DA SILVA. THAÍS EMIDIO PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDIVALDO LEITE PEREIRA E DE IVONILDA EMIDIO LEITE MARTINS.

MOISÉS BRAZ SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM OSASCO,
SP NO DIA (04/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO TABOÃO DA SERRA, SP, FILHO DE BENEDITO
ROSA DO ROSÁRIO SILVA E DE VERA FRANCISCA BRAZ SILVA. ARIANE GOMES PEDROSO, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO , NASCIDA EM MAIRIPORÃ, SP NO DIA (05/01/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAFAEL GOMES PEDROSO E DE
MARIA CONCEIÇÃO LOPES PEDROSO.

ROGÉRIO SANTANA DE SALES, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO SECURITÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/04/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GEORGINO RODRIGUES DE SALES E DE DULCE MELINHA SANTANA DE
SALES. ANDREIA DA SILVA FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OLIMPIO GONÇALVES DA FONSECA E DE MARIA DAS
MERCES DA SILVA FONSECA.

EDSON DE ALMEIDA TEODORO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM NACIP RAIDAN, MG NO DIA (24/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARIA TEODORO E DE MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA. SARA
SOFFIATTO SOUZA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA,
SP NO DIA (04/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE DARSON SOUZA LIMA E DE CELIA REGINA SOFFIATTO.

JOSIVALDO MENDES FEITOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM ITAUERIA, PI NO DIA (05/12/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MENDES FEITOSA E DE JOSEFA FERREIRA FEITOSA. APARECIDA
DE ASIS COELHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (07/05/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MILITÃO COELHO E DE MARIA CATARINA DA SILVA.

JAMES NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (02/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA E DE MARINA DAS GRAÇAS NOGUEIRA. ANDREA SANTOS DO
PRADO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(01/04/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE REJANE
SANTOS DO PRADO.

JHONATAS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SONIA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. ELIANE COSTA
DIONIZIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE VENDAS, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (14/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ESPEDITO DIONIZIO E DE ILZA TOMAZ DA COSTA DIONIZIO.

MARCOS AYRAN BOSCHETTO,  ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FISICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ AYRTON BOSCHETTO E DE ANNA ORTEGA
BOSCHETTO. CRISTINA YUKI AMADEU, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ
DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/10/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROBERTO AMADEU E DE WILMA YOSHIE MIZUTANI
AMADEU.

RICARDO TAKASHI KIMURA CERIONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
TRANSPORTE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LEONARDO CERIONI E DE FATIMA HIROMI
KIMURA CERIONI. MARIANNE KAORI NAGAI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
FARMACÊUTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON EIITI NAGAI E DE KIYOMI MATSUDA
NAGAI.

ADILSON GAIOTTO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO GAIOTTO E DE RITA DE CASSIA E SILVA GAIOTTO. KAREM DANIELA
FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM OSASCO, SP
NO DIA (31/07/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VAIL FERNANDES E DE MARIA DE LOURDES FERNANDES.

WALNEI LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
DE SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ROSÁRIO GONÇALVES DE ARAUJO E DE
HILDA ANGELA DE ARAUJO. BEATRIZ BRONIASSI LEITE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ANALISTA DE RH, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (14/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO BILHAR LEITE E DE ALICE BRONIASSI
LEITE.

JEFFERSON BRAGA RIGO MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LÍDER DE
OPERAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO RIGO MACHADO E DE EDNA BRAGA DE JESUS.
LETICIA MARQUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE CREDITO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JAIR CARDOSO DOS SANTOS E DE VANDA MARQUES
DA COSTA.

NATAN TEIXEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR FINANCEIRO,
NASCIDO EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (01/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ ALVES DA SILVA E DE ELIZABETE DE SOUSA TEIXEIRA SILVA. MARCELLA SIGNORI
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (25/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES E DE SUELI CIANCI SIGNORI RODRIGUES.

JOSÉ EDUARDO PRADO SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOT ORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MAXIMO SILVA E DE ELZIRA RIBEIRO DO PRADO SILVA. MIRIAN
BRAGA TIMOTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MARINHEIRA DE CONVÉS, NASCIDA EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (30/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALENTIM GONÇALVES TIMOTE E DE ESTER BRAGA
TIMOTE.

DANIEL INACIO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTAGIÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (23/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO DE FÁTIMA SILVA E DE IMACULADA DA CONCEIÇÃO INACIO SILVA. PRISCILA
DE SOUZA BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM ITU, SP NO DIA (06/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO KENNEDY BARBOSA LIMA E DE NEUSA DE SOUZA CHORE.

JEFERSON ACACIO DA SILVA,  ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JURANDIR ACACIO DA SILVA E DE LOURDES DALBIANCHI DA SILVA. JÉSSICA
CAROLINE DUTRA DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA FISCAL,
NASCIDA EM CONTAGEM, MG NO DIA (16/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FLORISVAL LUIZ DOS SANTOS E DE MARIA GORETE
DUTRA.

ERONÍLSON OLIVEIRA DIAS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MARCENEIRO, NASCIDO
EM FELISBURGO, MG NO DIA (11/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E DE MARIA SENHORA OLIVEIRA
DIAS. FABIANA SILVA DE ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE RH,
NASCIDA EM SEDE, SANTA MARIA DA VITÓRIA, BA NO DIA (05/10/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE MARQUES DE ANDRADE E DE ENEDINA
MOREIRA DA  SILVA.

NELSON LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM SANTA CRUZ
CABRÁLIA, BA NO DIA (20/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CELIA LIMA. MARIA DA  CONCEIÇÃO BARBOSA SANTOS, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA,
PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM BELMONTE, BA NO DIA (08/12/1979), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL BARBOSA SANTOS E DE
ANTONIA PEREIRA SANTOS.

FRANCISCO FAGNO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM QUIXADÁ, CE NO DIA (15/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANDRÉ FRANCISCO DE LIMA E DE MARIA JOENILDA DA SILVA LIMA.
LAURA ARINI SALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (24/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ SALES E DE SUELI ARINI SALES.

BRUNO DA SILVA AMARAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÚSICO, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (22/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FLORISVALDO DIAS AMARAL E DE JUSILEA DA SILVA. ALINE SANTOS DE AZEVEDO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MONITORA ESCOLAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (02/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DANIEL JOÃO DE AZEVEDO E DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.

CHRISTIAN FERREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DOCENTE,
NASCIDO EM TEÓFILO OTONI, MG NO DIA (11/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JORGE JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA E DE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA.
ARIELE NUNES DE PASSOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MICROEMPREENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE REINATO FERREIRA DE PASSOS E DE VALTIVIA NUNES DE PASSOS.

JAEDSON RODRIGUES SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCENEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO AMÉRICO DOS SANTOS E DE MARIA SABINO RODRIGUES
SANTOS. JOSILENE DOS SANTOS REZENDE,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SENTO SÉ, BA NO DIA (24/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DOS SANTOS GAMA E DE MARILEIDE
REZENDE DE SOUZA.

EMANUEL  DE OLIVEIRA MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
MÁQUINAS, NASCIDO EM BONINAL, BA NO DIA (08/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MATOS MACEDO E DE ELZITA MARIA DE
OLIVEIRA MACEDO. EDINARA GONÇALVES MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CABELEIREIRA, NASCIDA EM BONINAL, BA NO DIA (01/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELDINOR DOS SANTOS MOREIRA E DE INEZ GONÇALVES
MOREIRA.

CASSIO FERREIRA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ORIENTADOR SOCIO
EDUCATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO PEREIRA E DE EDY FERREIRA. THAIS DA SILVA
LAZARO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (21/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL MESSIAS LAZARO E DE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA.

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

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] 

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] 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018731-91.2018.8.26.0003.  O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto 
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCO AURÉLIO PEREIRA, CPF 282.266.638-57, que Centro de 
Ensino Método - Eireli lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum para a cobrança de R$ 11.621,62 
(outubro/2018), referente ao contrato de Prestação de Serviços para o Curso Técnico em Radiologia. Estando 
o réu em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias 
supra conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e condenação nas 
cominações pedidas, sendo-lhe nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 
2019. 

Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 10.982.461/0001-60 - NIRE 35.223.468.575

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 13.11.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 85.856.053,00, sendo R$ 78.383.053,00 
direcionados a absorção de prejuízos e R$ 7.473.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 
85.856.053 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações., a qual receberá com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em 
moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas. O capital social passará de R$ 155.920.319,00 para R$ 
70.064.266,00, dividido em 70.064.266 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., ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

E.L. Participações S.A.
CNPJ/MF nº 24.293.258/0001-91

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 28/11/2019, 
às 11h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Nove de Julho, n° 3.893, Jardim Paulista, São Paulo/SP, para delibe-
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) status do potencial evento de liquidez em andamento; (ii) possibilidade da acionis-
ta Corpóreos fazer um mútuo para igualar o total de mútuo existente que foi obtido pelos acionistas que compõem o Bloco 
de Fundadores; (iii) aprovação do Plano de Expansão da Companhia para 2020, com previsão de 15 a 20 novas unidades; 
(iv) aumento do capital social da Companhia para custear o Plano de Expansão, exauridas as formas preferenciais, com 
previsão de R$ 5.000.000,00, divididos em 5 parcelas mensais de R$ 1.000.000,00, iniciando os aportes em 02/12/2019, 
sendo as demais parcelas no primeiro dia útil de cada mês subsequente; (v) apresentação do valor de avaliação da “E.L. 
Participações / E.L. Rio” para a hipótese de diluição de acionista que não aportar sua respectiva parcela do aumento de 
capital, tudo de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas da Companhia; (vi) oportunidade de aquisição de outras 
franquias no Estado do Rio de Janeiro; (vii) forma de custeio da remuneração do Diretor Operacional, bem como de outras 
despesas que estão sendo imputadas apenas aos acionistas do Bloco de Fundadores; e (viii) problemas enfrentados com 
acionistas que não estão assinando os documentos necessários, nem fornecendo documentos próprios para a operação. 
Paulo José Iasz Morais; Carlos Alberto da Silva Fernandes – Diretores Administrativo/Operacional. (20, 22 e 23/11/2019)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

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

EZEQUIEL DE LIMA BARBOZA,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE CAIXA,
NASCIDO EM SUZANO, SP NO DIA (13/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RONALDO PEREIRA BARBOZA E DE MARTA ALVES DE LIMA. TAINÁ LIMA
MISSON,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTONOMA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(03/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO
MAGELA MISSON E DE VALÉRIA TORRENTE LIMA MISSON.

ROGERIO DE ARAUJO SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM POÁ, SP NO DIA (22/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHO DE
VLADIMIR DE SOUZA E DE ROSANA APARECIDA DE ARAUJO. THALIA LANE CERQUEIRA XAVIER,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (17/07/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CELSO REGINALDO
XAVIER E DE JOSENILDA CERQUEIRA XAVIER.

BRUNO LOPES ARCANJO DOS ANJOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR
LOJISTICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHO DE CLAUDINEI ARCANJO DOS ANJOS E DE EDNALVA DOS SANTOS
LOPES. SIMONE CALDEIRA  DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE
COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL CALDEIRA DA SILVA E DE MADALENA MARIA DE
JESUS.

ARMANDO ROSA BRANDÃO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/11/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS, SP, FILHO DE
MARTINIANO BARROS BRANDÃO E DE IRANI ROSA BARROS BRANDÃO. SANDRA RODRIGUES
DE LIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (13/09/1966), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
IRINEU RODRIGUES DE LIRA E DE ZOFIA RODRIGUES DE LIRA.

FRANÇUELDO CANDIDO DA  SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LIDER DE EXPEDIÇÃO,
NASCIDO EM CONCEIÇÃO DE PIANCÓ, PB NO DIA (04/02/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO CANDIDO DA SILVA E DE MARIA DA PAZ
DOS SANTOS SILVA. TELMA CHAVES MARQUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (29/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL MARQUES E DE JÚLIA RODRIGUES
MARQUES.

JONAS BEZERRA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM
ACOPIARA, CE NO DIA (07/01/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA E DE MARLEIDE BEZERRA DE SOUZA. CLEIDIANA
LAURINDA DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COSTUREIRA, NASCIDA EM
ACOPIARA, CE NO DIA (08/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ADALTO LAURINDO DA CUNHA E DE RITA IZABEL DA CUNHA.

EDUARDO AUGUSTO CAMPOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM VIÇOSA, MG NO DIA (05/03/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS, SP, FILHO DE
JOSÉ GILBER TO CAMPOS E DE INÊZ TEREZINHA ALVES CAMPOS. MÁRCIA APARECIDA OLIVEIRA
DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA CONTÁBIL, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (29/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO SILVANO FERREIRA DE ARAUJO E DE ANTONIETA FRANCISCA OLIVEIRA DE ARAUJO.

SILVERIA CICERA MOREIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE CALL
CENTER, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DEONIZIO ANTONIO MOREIRA E DE CICERA MARIA BRAZ
MOREIRA. TAINARA CARREIRO CARNEIRO DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/07/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO E
DE SUELI APARECIDA CARREIRO CARNEIRO DE ARAUJO.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1098287-50.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S.a. Executado: Lpm Comércio
Importação e Exportação de Peças e Acessórios Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1098287-50.2015.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV
- Butantã, Estado de São Paulo, Dr. ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LPM
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA., CNPJ 14.527.042/
0001-90, a JOSE MANUEL VARELA VIDAL, CPF 224.752.088-05, e a CROMALUX COMERCIO DE PEÇAS
E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA, CNPJ 03.386.412/0001-08, que lhes foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Nordeste do Brasil S.a., objetivando a quantia de R$
371.436,66, referente ao não pagamento da NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL Nº 250.2015.35.312, emitida
em 30.01.2015, com vencimento final previsto para 30.01.2017, no valor nominal, à época, de R$ 360.000,00.
A dívida encontra-se em atraso desde 28.02.2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foram
determinadas as suas CITAÇÕES por EDITAL, para que em 3 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou, em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não se manifestando,
os executados serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de novembro de 2019. 20 e 22/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1003222-20.2018.8.26.0004 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Edifício Parque Residencial Santa Mônica
Executado: Gilberto Fonseca EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003222-
20.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São
Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILBERTO FONSECA, RG
5791607, CPF 434.139.868-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Condomínio Edifício Parque Residencial Santa Mônica, objetivando o pagamento da quantia de R$ 1.274,14
(p/ 11/01/2018), referente ao não pagamento das despesas condominiais do período de fevereiro a maio/2017.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que
no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido
das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela
metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias
(art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de
advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos
bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2019. 20 e 22/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1030106-32.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Perdas e Danos Requerente: Condomínio Edificio Residencial Portal do Jaçanã Requerido:
Conviva Empreendimentos Imobiliários Ltda, na pessoa de seu representante legal Gustavo D’Enfeldt EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030106-32.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS
MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) PATRI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº
07.437.1490/0001-81 e CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.437.149/0001-
81 na pessoa de seu representante legal, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENDIAL PORTAL DO
JAÇANÃ, lhe ajuizou uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS,
objetivando PROCEDÊNCIA DA AÇÃO condenando em caráter definitivo as rés à obrigação de realizar e
sanar todos os defeitos apontados no laudo anexo de forma definitiva, seguindo as conclusões técnicas ali
apontadas, bem como, seja condenada, em pedido alternativo, caso não realizem as obrigações, nos termos
do artigo 325 do Código de Processo Civil, a indenizar por perdas e danos, pelo valor equivalente aos das
obras a fazer, tudo pendente de apuração em eventual liquidação de sentença. Estando as rés em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15
dias, a fluir os 20 dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de Novembro de 2019.Eu,
Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi. 20 e 22/11

 Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis e para intimação da executada Srta. Rosana Aparecida de Resende
(CPF/MF nº 089.741.728-36, portadora do RG nº 19.538.756-9 SSP/SP) e demais interessados, em processo
de Execução de Título Extrajudicial (Despesas Condominiais) nos autos número 1007645-29.2018.8.26.0002
ação de cobrança de despesas condominiais que lhe requer o Condomínio Residencial São Paulo (CNPJ
07.124.564/0001-85).  Excelentíssimo Juiz Dr. ANDERSON CORTEZ MENDES da 09ª Vara Cível Regional
de Santo Amaro, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882
a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo335, “caput”, do Código Penal, através
do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia
26 de novembro de 2019 às 15h00min, e com término no dia 28 de novembro de 2019 às 15h00min, entregando-
o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início
no dia 28 de novembro de 2019 às 15h00min e com término no dia 19 de dezembro de 2019 às 15h00min, caso
não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito
lance inferior a 60% do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos,
conforme condições de venda constantes no presente edital, LOTE ÚNICO: O IMÓVEL: Apartamento n. 104,
localizado no 1º andar do Bloco 05 integrante do “Residencial São Paulo”, situado na Rua Luar do Sertão, no.
364, e Rua Castellam mare, no “Condomínio Santa Maria”, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área privativa
de 46,9729m² e a área comum de 30,1213m2, na qual já se acha incluída a área referente a 01 vaga indeterminada
na garagem coletiva comum, perfazendo a área total de 77,0942m² e fração ideal 0,342347%.” Contribuinte
no. 181.032.0077-7 (matricula nº 324.595 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo- capital) Os
imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra. DÉBITO
EXEQUENDO R$ R$ 3.057,79 a ser atualizado, que será atualizado à época da alienação.DO VALOR
MÍNIMO DE VENDA DOS BENS – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados
será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$168.169,00 ( cento e sessenta e oito mil, cento e
sessenta e nove reais ) Fls. 234 do processo, que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão,
o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% deste valor atualizado. CONCURSO DE
CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES /  COMO PARTICIPAR / OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE /
PAGAMENTO e CONDIÇÕES DE VENDA / PAGAMENTO, COMISSÃO DO LEILOEIRO e RECIBO DE
ARREMATAÇÃO no site www.raicherleiloes.com.br / DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL- O edital será publicado
na rede mundial de computadores, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo
Civil.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente
ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na a Alameda Lorena, 800 SALA 1504 - Jardim Paulista, São
Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 ou pelo e-mail: contato@raicherleiloes.com.br Ficam os
EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores hipotecários e fiduciários caso tenha, demais exequentes
interessados na alienação do bem e demais interessados, tutores e curadores caso tenha, INTIMADOS.

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, SAO PAULO/SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428, estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 932854559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/66 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 B37487 - CONTRATO 3181640522466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 - GRANJA
JULIETA LEVI MARNO TAVEIROS, Brasileiro (A), Comerciário, CPF 073.941.408-90,
CI 12.578.042, Casado(a) com ROSIMEIRE GONCALVES TAVEIROS, Brasileiro,
Comerciária, CPF 046.229.258-42, CI: 16.492.682-3.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Avenida dos Ourives, Nº 480, Apartamento 44, Tibo B, 5°
Pavimento Ou 4°Andar, Edificio Turquesa, integrante do Parque Residencial Dos
Ourives, 21° Subdistrito - Jardim Sao Saverio, cabendo-lhe o direito de utilização de
uma vaga descoberta, para a guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado
no estacionamento, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.

São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRÉ NETO

12 - 21 - 27/11/2019

#
�������
��=%���&�����02�
�$��&��,�$$���Y��2248E1 49�02�7�1�08�2221���������G?
�����@�
��.�<��&������
�����	
�����
��
����
������������������������
�������(��	�B@6!&������!�?�����)
�
�������
��/
	$�
�&
,,����&�����8�93��881 �7���:	��.��,��.���$,�
!6�� �;���<	
��	��=%����#A�,	=%����?<��
�������:	���
�����D�9E�9�0�49���?�
����02�7�����B��$������B�����@	�������@
��
.��,G�
�� �#"B�@$�
"��&�$$�����I�922�9�4�498��#$��������A�,	�����"��	���� 
���������AB�� $���
�����B����:	���"�29�
�$�
��+�	
���$�02�
�$�$	B����B��	����@?
�����	��
������,�$
%���"�:	�������?��;����G�
��$��G���	�
��B����"�������	��"��4�
�$�
�"?���	���	� ��,��;�=����,�@
������A�:	������,�"B����������BC$
�����92F������������A�,	=%��� 
�,�	$
���,	$��$��
;����G�
�$��B�������:	�����:	����B���"�������$������$�<�� +�
����"�8�B��,���$�"��$�
$���,��$,
�$���,����=%��"����G�
���
<	��$����F��	"�B���,���������"L$��$�?�B������B��;������?��$���$	������
�=%�����,���
�$��$�B����$�$	B�������$
�L�,
���$��G
��"����,	������$B�,
�����������	����B��$$��	
"��������+�
����!��G���B��$������
�����B����A��������+
A�����B	?�
,������+��"�
����
��'�������!��������B�$$�����$���,
�����!%��&�	������$�02���$���"?�����02�E�������������������������02���00�6����6�02�E

�(�VJ#����0��������Z�#)��#��(�)��#���(�>M�� �&��-���#�02����!��&���#!!��'I��227727 11�02�7�1�08�2227�
����������	
��������
��
�����0������������������������
��������� � ���:	�����#$������!%��&�	������������'(�'��
����#)���J'-�)������)������ +��"����)�
����,������!�?�����������"@�,
����&��	��$� ��	$��
��
���$�#
���

�#� ��'&��� �4�47��3116222� 13�� �����,�$�����$���� ��&��� 399�000�381 2E��� :	�� ���$�������"B��;
��!�,	�
�
�����
����@
��$��
���,�
��$�!6�� �;�$� �<	
��	��=%������?���=��� ��&��,�
"�������"	"�� �?<��
������� :	���
�� ���D
74�422�22� ��?�
�� �� 02�7��� �,�������� �� $���� ������ ��� ,����� ,�������� �Y� 24�81 9�� ��L�,
�� �Y� 274E�� ��.��,�
���P�!6���#$������$� ��:	��
�$��"� �	���� 
�������� +�
��+��
����,
��=%��B����
�����B����:	���"��4�
�$���� +�	
���$
02� 
�$� $	B���� �+���=�"� ,����$��=%��� $�?� B���� �� B��$	"
��" $�� ,�"�� �����
��$� �$� +���$� ������$��'%�� $���
,����$���� �� �=%��� �$� ��:	��
�$� $��%�� ,��$
����$� ���@
$�� ,�$�� �"�:	�� $��G� ��"���� ,	����� �$B�,
���� !��G� �
B��$������ �+
A��� �� B	?�
,��� ��� +��"�� �� ��
������ �� B�$$��� ��$��� ,
��� ��!%��&�	���� ��$� �7� �� �	�	?��� �
02�E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02���00�6����6�02�E�

#��(�)��#���(�>M��� &��,�$$���
�
���� �IN� �2�E803 10�02�1�1�08�2�22�� ���$$�N� �$$	���N� &��,�
"�������"	"
������ �&��$��=%����!���
=�$����:	������N��	��=%���������
���$���!%��&�	������:	��
�N�#�"�����?�
,
��������$
������ 3�� ����� ������ �� ����� �������� �� ��B
���6!&�� #
���� �� �
��=%��� &����N� 02� 
�$�� &��,�$$�� �I� �2�E803 
10�02�1�1�08�2�22�����������
����@$��� �������$����
�;��� �	
�� ���
��
��� �� 3�� ����������� �� ������������� �
��B
���6!&�� ����!�?��� ��#�"��� ��?��,
��������$� ����� ��&��� 09��041�921 E9��� :	���	��=%�� �������
���$� ��!%�
&�	�������
���"�����������$���,	���$� ��������$��
��.���,�� �;���<	
��	��=%������?���=�����&��,�
"����
��"	"���?<��
�������:	���
�����D�4�7�7�39� �+�����
�����02�1����,���������������������&��$��=%����!���
=�$
#	,�,
���
$�� �����
��� ��� B�
"�
��� $�"�$���� ���
��� �� 02�9�� #$����� �� ��:	��
�� �"� �	���� 
�������� +�
� �+��
�� �
,
��=%�� B��� �
����� B���� :	�� �"��4� 
�$�� �� +�	
�� �$� 02� 
�$� $	B���� �+���=�� ,����$��=%��� $�?� B������ B��$	"
��" $�
,�"�� �����
��$� �$� +���$� ������$��'%�� $���� ,����$���� �� �=%��� �� ��:	��
�� $��G� ,��$
����� ������� ,�$�� �"
:	�� $��G� ��"���� ,	����� �$B�,
���� !��G� �� B��$������ �+
A��� �� B	?�
,��� ��� +��"�� �� ��
�� '�������!������ �
B�$$�����$���,
�����!%��&�	������$��7����	�	?�����02�E����������������������������������������������02���00�6����6�02�E�

#��(�)��#���(�>M�� �&��-���#�02����!��&���#!!��'I��2804�2 98�02�7�1�08�2220������������	
��������
��
��
��E������������������������
����� ���  �!������"�����#$������!%��&�	����������������/��!�J!����!�/����!�
��� +��"����)�
����,����-�!�.#������"
����B���,
����&����'�$,
"����� ��&���037�494�2E1 E9���:	��!	���"@�
,�
��"B��;
�� ��!��	���!�P�� �;�� �<	
��	� �=%�� ����B��
=%�� �� ��@?
���� ��&��,�
"�������"	"�� �?<��
����� �
:	���
�����D��9�2����1������"?�����02�7����,���������$����"?��$�$�
���
�$���"���"����
���$�$�B��+
$$
���
$�
$
"	�����,��$	���$�:	���	�,��$������
����"��#$���������:	��
���"��	����
��������+�
��+��
����,
��=%��B����
����
B���� :	���"��4�
�$�� �� +�	
�� �$� 02� 
�$� $	B���� �+���=�� ,����$��=%��� $�?� B������ B��$	"
��" $�� ,�"�� �����
��$
�$� +���$� ������$��'%�� $���� ,����$���� �� �=%��� �� ��:	��
�� $��G� ,��$
����� ������� ,�$�� �"�:	�� $��G� ��"���
,	������$B�,
����!��G���B��$������
�����B����A��������+
A�����B	?�
,������+��"������
��'�������!��������B�$$��
��$���,
�����!%��&�	������$��0�������"?�����02�E�����������������������������������������������������������02���00�6����6�02�E�

#��(�)��#���(�>M�� �&��-���#�02����!��&���#!!��'I��283003 87�02�9�1�08�2�22������������	
��������
��
��
���������������������������������������#$������!%��&�	������������#'�!#�����)��'(#����(#!����(�'!����
+��"����)�
�� ��,�� ����!�?��� ��#"BC�
��[�K��)����#� ��'&��� �2�184�9116222� 37��� :	��!B��� ��P$��
��.��$
��
��� �
.�?
�$�!6�� �;�� �<	
��	� �=%�� ��#A�,	=%��� �?<��
����� �� :	���
�� ���D� 01�27E�84� �"�
�� �� 02�4��� ��B��$�����
B���$� '���$� �
$,�
$� �Y$� 034�327 �4�� 034�321 �4�� 034�32E �4�� 034�3�2 �4�� 049�818 �4�� 049�817 �4�� 049�811 �4�
049�81E �4�� 049�8E2 �4�� 049�8E� �4�� 080�902 �4�� 080�90� �4�� 080�900��4�� 080�909 �4�� 080�903 �4�� 080�904 
�4�� 080�908 �4�� 084��27 �4�� 084��21 �4�� 084��2E �0�� 084���2 �4� �� 084���� �4�� #$����� �� �A�,	���� �"� �	���

�������� �AB�� $�� �
����� B���� :	�� �"�29� 
�$�� �� +�	
�� �$� 02� 
�$� $	B���� B��	�� �� @?
��� ��	��
����� �,�$
%�� �"
:	���� ���?�� ;����G�
�� $��G� ��	�
�� B����"������ �	� �"��4� 
�$�� �"?���	�� �	� ��,��;�=�� �� ,�@
��� �� �A�:	�����
,�"B������� �� �BC$
��� �� 92F� �� ������ �� �A�,	=%��� 
�,�	$
��� ,	$��$� �� ;����G�
�$�� B����� ��:	����� :	�� �
B���"�������$������$�<��+�
����"�8�B��,���$�"��$�
$���,��$,
�$���,����=%��"����G�
����<	��$����F��	"�B���,�����
���"L$�� $�?� B���� �� B��;���� �� ?��$� �� $	�� ����
�=%��� ��,���
�$� �$� B����$� $	B���� ��� $
�L�,
��� $��G� ��"���
,	������$B�,
�����������	����B��$$��	
"��������+�
����!��G���B��$�������+
A�����&	?�
,�������+��"������
��'���
���!��������B�$$�����$���,
�����!%��&�	������$�2�����	�	?�����02�E������������������������02���00�6����6�02�E�

E��������������������������������B
���6!&��#
�������
��=%���&�����02�
�$��&��,�$$���I���04470 37�02�7�1�08�2�22�
���������
����!
����V	�
�����P�
�����	
�����
��
�����E��������������������������������B
���6!&������!�?�����������
��"������"@�,
�� �� !���
=�$� �� !��	���=��  � )��� ��'&��� �2�E4E�3206222� 7���� :	��*�$B
���� �� ��,�� )��� �;�
�<	
��	� �=%�����
�C�
��� B���� ,�?���=�� �� :	���
�� ���D� 4E2�2E� ����"?��� �� 02�7��� �,�������� �$��;�:	�$� �Y$
142�00���142�09����.��,����.��$
���#$������� ��:	��
���"� �	���� 
�������� +�
��+��
����,
��=%��B����
�����B���
:	�� �"� �4� 
�$�� �� +�	
�� �$� 02� 
�$� $	B���� B��	�� �� @?
��� �+
,���� 
$����� �� ,	$��$� B��,�$$	�
$��� �,��$,
�� �
;����G�
�$����,���,
�$��:	
�������$���4F�����������@?
��� ����
���72����'�&�����	��+���=���"?����$��$�?�B���
�� ,�������� $�� ��"����� 
�
,
��� �"�"����� �A�,	�
������,���
�$� �$� B����$� $	B���� ��� $
�L�,
��� $��G� ��"���
,	����� �$B�,
��� �� ��� ���	���� B��$$��	
"����� ��� +�
���� ��$�"���$� �� ���
��� 047�� ��� ��'�&���!��G� �� B��$�����
�+
A�����B	?�
,����!&���3��2�02�E������������������������������������������������������������������������������������������02���00�6����6�02�E�

Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 14.878.090/0001-93 – NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

  A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização fi rmado em 24 de novembro de 2014 e aditado 
em 10 de fevereiro de 2015, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 8ª 
Emissão da Emissora (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em primeira 
convocação, no dia 09 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, na 
Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar 
sobre (i) apresentar objeção ou não ao plano de recuperação judicial apresentado no âmbito da ação judicial indicada 
anteriormente por Fato Relevante da Emissora emitido em 15 de abril de 2019, devidamente disponibilizado pelo 
sistema Empresas Net da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (“Fato Relevante sobre Plano de RJ”); (ii) caso seja 
deliberado por não apresentar objeção, aprovar ou não o plano da recuperação judicial na forma indicada no Fato 
Relevante sobre Plano de RJ. Os Titulares de CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA na 
sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedências da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail fi duciario@slw.com.br. São Paulo, 19 de novembro de 2019. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Mundial Risk Gerenciadora de Risco Ltda - CNPJ nº 07.065.131/0001-04
Edital de Convocação – Reunião de Sócios

A Mundial Risk Gerenciadora de Risco Ltda., com sede social na Alameda Jaú, 48, Jardim Paulista, São Paulo/SP, 
convoca seus sócios para a Reunião de Sócios, que excepcionalmente se realizará na Rua Luigi Galvani, 200, 10º andar, 
Cidade Monções, São Paulo/SP, em 04.12.2019, às 10h em 1ª chamada, e às 10:30h em 2ª chamada, e em 2ª 
convocação, caso não instalado quórum em 1ª reunião, no dia 10.12.2019, às 10h em 1ª chamada, e às 10:30h em 2ª 
chamada, para deliberar sobre: i) destituição da Sra. Ana Rocha da Silva, do cargo de administradora da sociedade; ii) 
indicação e eleição de novo administrador. Caio Marcio Cavalcanti de Albuquerque (sócio-administrador).

CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização
CNPJ/MF 02.105.040/0001-23-NIRE 35.300.151.402 - Companhia Aberta

Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 06.11.2019
Data, hora, local: 06.11.2019, 16hs., na sede social da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização (“Companhia”), Rua Ta-
bapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-004. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por 
edital, em razão de estarem presentes os acionistas representando 100% do capital social com direito à voto (“Acionistas”), nos 
termos do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”). Tendo sido verifi cado o quórum necessário para sua instalação, 
a presente assembleia foi declarada regularmente instalada. Mesa: Sr. Ivo Vel Kos - Presidente; e Sr. Eduardo Caires - Secretário. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, mantendo-se inalte-
rado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia; (ii) alteração do caput do artigo 5º do estatuto so-
cial da Companhia, em razão da deliberação do item “i” acima, com a sua consequente consolidação. Deliberação: Por propos-
ta do Presidente da Mesa, os Acionistas deliberaram a dispensa da leitura das matérias constantes da ordem do dia e documen-
tos correlatos, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Acionistas. Após examinar a matéria constante da ordem do dia, fo-
ram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: Item I da Ordem do Dia: foi aprovada, por unanimidade dos votos vá-
lidos, representando 100% das ações com direito à voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, a redução do capital social da Com-
panhia no valor de R$ 43.089.601,41 (“Redução de Capital”), passando o capital social de R$ 68.475.360,00 para R$ 25.385.758,59, 
sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos Acionistas no capital social da Companhia, 
com o intuito de realizar o pagamento do valor devido em razão do mútuo celebrado em 24.07.2019 entre a Companhia na quali-
dade de credora e a Isec Securtizadora S.A, CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 (“Devedora”), na qualidade de devedora, conforme adi-
tado em 23.08.2019 (“Mútuo”), com restituição de capital aos acionistas de parte do valor de suas ações, considerando que o ca-
pital social se tornou excessivo para o normal desenvolvimento dos negócios da Companhia e para a consecução do seu objeto so-
cial, nos termos do caput do artigo 173 da LSA. Referida redução deverá ser feita com data-base de 23.08.2019, data fi nal estabe-
lecida no Mútuo para quitação do valor efetivamente emprestado para a Devedora. A redução de capital em questão somente se 
tornará efetiva, nos termos do artigo 125, Lei 10.406/02 (“Código Civil”), do decurso do prazo de 60 dias após a publicação desta 
ata para oposição de credores quirografários, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição a essa de-
liberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores, 
nos termos do artigo 174, LSA. Diante da alteração da LSA, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e da Deliberação da CVM 829/2019, 
esta ata será publicada no endereço eletrônico da CVM e no da Companhia. Fica desde já autorizado que o valor correspondente 
à restituição do capital seja efetuada em compensação de créditos da Companhia para com os Acionistas. Não haverá diminuição 
(i) do valor das ações à importância das entradas, uma vez que o capital social da Companhia se encontra integralmente integrali-
zado e (ii) do número de ações, mantendo-se, assim, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da 
Companhia. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, pare-
cer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, LSA. Item II da Ordem do Dia: Foi aprovada, por unanimidade dos 
votos válidos, representando 100% das ações com direito à voto presente, e sem quaisquer ressalvas, a alteração do caput do ar-
tigo 5º do estatuto social da Companhia, em virtude da deliberação referida acima, o qual passará a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 25.385.758,59, dividido em 41.403 ações ordinárias e 246 ações preferen-
ciais Classe A, todas sem valor nominal, de forma nominativa. O capital social da Companhia encontra-se totalmente integraliza-
do.”  Em decorrência das deliberações formalizadas acima, foi aprovada por unanimidade dos votos válidos, representando 100% 
das ações com direito à voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, (a) a consolidação do estatuto social da Companhia na forma 
do Anexo I da presente ata e (b) a autorização, à administração da Companhia, para a prática todos os atos, registros e publica-
ções necessários, sem a publicação dos anexos desta ata, e demais medidas que se fi zerem indispensáveis para implementar o 
quanto deliberado na presente assembleia. Encerramento: Nada mais a tratar foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a pre-
sente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o dis-
posto no §1º, §2º, artigo 130 da LSA, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 06.11.19. Ivo Vel 
Kos - Presidente, Eduardo Caires - Secretário. Acionistas: Isec Securitizadora S.A, Cobansa Companhia Hipotecária

Apsen Farmacêutica S.A.
CNPJ nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S.A. (“Companhia”), a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
se, em primeira convocação, às 13:00 horas do dia 05/12/2019, e em segunda convocação às 13:30 horas do mesmo dia, na sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua La Paz, nº 37 - complemento 67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para discutir sobre a seguinte Ordem do
Dia: (a) a alteração do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia; (b) a alteração do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; (c) a alteração do §1º
e do §2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; (d) a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia; e (e) a declaração e o
pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da
Companhia, na forma do Artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76, a versão marcada e a versão consolidada do Estatuto Social da Companhia, contendo as
alterações mencionadas neste edital, que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo/SP, 20 de novembro de 2019.
Renato Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

Isec Securitizadora S.A - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08-NIRE 35.300.340.949 - Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, 

da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Isec Securitizadora S.A., de 4.11.2019

Data, hora, local: 4.11.2019, 10hs., na sede social da Isec Securitizadora S.A (“Companhia”), Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim 
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-004. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por edital, em razão da presença de deben-
turistas representando a totalidade das debêntures (“Debêntures”) em circulação emitidas pela Companhia em 11.06.2019, nos termos 
do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia (“Es-
critura”), nos termos do artigo 71, §2º, e do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das SA”), conforme verifi ca-se da as-
sinatura da Lista de Presença de Debenturistas, anexa à presente ata. Presentes ainda: (i) os representantes da Oliveira Trust Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário da emissão (“Agente Fiduciário”); e (ii) os representantes 
da Companhia. Mesa: Sra. Larissa Araújo - Presidente; e Sr. Ricardo Lucas Dara da Silva - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(i) a autorização prévia, para a controlada direta da Companhia, CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização, CNPJ/ME 
02.105.040/0001-23 (“Cibrasec”), realizar uma redução do seu capital social, no valor de R$ 42.854.433,16 (“Redução de Capital”) com 
o intuito de realizar pagamento do valor devido pela Companhia em razão do mútuo celebrado em 24.07.2019 entre a Cibrasec, na qua-
lidade de credora e a Companhia, na qualidade de devedora, conforme aditado em 23.08.2019 (“Mútuo”), sem que haja a caracteriza-
ção de um Evento de Vencimento Antecipado Automático, conforme descrito no item 5.1.1 (x) do Instrumento Particular da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real e Com Garantia Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição datado de 11.06.2019, aditado em 19.07.2019 e em 24.07.2019 (“Escritura 
de Emissão” e “Emissão”) e (ii) a autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário pratiquem e assinem quaisquer atos neces-
sários ao fi el cumprimento do item (i) da ordem do dia. Deliberação: Instalada validamente a presente Assembleia, os debenturistas 
representando a totalidade das Debêntures em circulação, após examinarem as matérias constantes da ordem do dia, deliberaram, 
conforme segue: 1. Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, foi aprovado, sem quaisquer ressalvas, o waiver prévio, em caráter ex-
traordinário, para que a Cibrasec realize a Redução de Capital, especifi camente para pagamento do valor devido pela Companhia em 
razão do Mútuo, sem a caracterização de um Evento de Vencimento Antecipado Automático, conforme descrito no item 5.1.1 (x) da 
Escritura de Emissão. 2. Com relação ao item “(ii)” da ordem do dia, foi aprovada, sem quaisquer ressalvas, a autorização para que 
a Companhia e o Agente Fiduciário, no que aplicável, adotem e pratiquem todos e quaisquer atos e tomem todas as providências 
necessárias à efetivação das deliberações descritas no item anterior. 3. As Deliberações acima estão restritas apenas à Ordem do 
Dia e não serão interpretadas como renúncia de qualquer direito dos debenturistas e/ou deveres da Companhia e das Fiadoras, de-
correntes de lei e/ou da Escritura de Emissão. 4. Todos os termos não defi nidos nesta ata desta Assembleia devem ser interpreta-
dos conforme suas defi nições atribuídas na Escritura de Emissão. 5. Ficam ratifi cados todos os demais termos e condições da Es-
critura de Emissão não alterados nos termos desta Assembleia, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral 
cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. 6. Por fi m, os debenturistas aprovaram a lavratura da presente ata em for-
ma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelos artigos 71, §2º, 130, §1º, Lei das SA, e sem as respectivas assina-
turas, conforme facultam os artigos 71, §2º, 130, § 2º, Lei das SA.. Encerramento: Nada mais a tratar foi lavrada a presente ata 
na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Agente Fiduciário, pela 
Emissora e pelos debenturistas, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, §2º da Lei 
das Sociedades por Ações. São Paulo, 4.11.2019. Mesa: Larissa Araújo - Presidente, Ricardo Lucas Dara da Silva - Secretá-
rio. Companhia: Isec Securitizadora S.A.. Agente Fiduciário das Debêntures: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., Sonia Regina Menezes - Procuradora, Ricardo Lucas Dara da Silva - Procurador. Lista de Presença 
de Debenturistas: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04, Larissa Monteiro Araujo, RG: 34.990.909-X, CPF: 369.390.668-
88, André Tavian Campos, RG: 43.936.728-1, CPF: 369.239.068-81. Itaú Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento 
Multimercado Crédito Privado CNPJ 31.820.799/0001-96 - Thaís Jarcober Malerman - Analista, Rafael Zapata Lusni de Souza 
- Analista. JUCESP nº 597.658/19-5 em 14.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06.11.2019
1. Data, Hora e Local: Realizada às 7:00 horas do dia 06 de novembro de 2019, na sede da Companhia, 
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro 
Jardim dos Camargos, CEP 06410-120. 2. Convocação e Presença: Convocação efetuada em 
conformidade com o Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, de acordo com edital publicado no 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “Jornal O DIA SP” nos dias 12, 15, e 16 de outubro de 
2019, e em 2ª convocação nos dias 01, 02 e 05 de novembro de 2019, estando presentes acionistas 
representando 8,64% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de 
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.(a) Lúcia de Mesquita Nunes 
e secretariados pelo Sr. Paulo Roberto Nunes, escolhidos pelos acionistas presentes por unanimidade, 
nos termos do artigo 10 do Estatuto Social. 4. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(a) prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
referentes aos exercícios findos em 31.12.2018; e (b) deliberar sobre a destinação do resultado 
apurado no exercício encerrado em 31.12.2018. 5. Deliberações: Após a discussão da matéria, os 
acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 
5.1. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, publicados nos jornais “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e no “Jornal O DIA SP”, ambos em edições dos dias 12 de outubro de 2019. 
5.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2018, 
no montante de R$ 24.556.651,54, o mesmo será destinado da seguinte forma: (a) R$ 23.329,818,96 
serão destinados para à conta de reserva de lucros a realizar, (b) R$ 1.227.832,58 foram destinados 
a conta Reserva Legal. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi assinada por todos, na forma de sumário dos atos ocorridos, conforme 
expressamente permitido pelo artigo 130, §1º da Lei 6.404, de 15.12.76. Mesa: Lúcia de Mesquita 
Nunes - Presidente. Paulo Roberto Nunes - Secretário. Acionistas Presentes: Lúcia de Mesquita 
Nunes, Paulo Roberto Nunes. Barueri, 06 de novembro de 2019. Confere com a original lavrada em 
livro próprio. Lúcia de Mesquita Nunes - Presidente. Paulo Roberto Nunes - Secretário. 
JUCESP 596.129/19-1 em 13.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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] 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003646-79.2019.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) GIULIANO BARROS PROIETTI, Brasileiro, Solteiro, Administrador de Empresas, RG 48712451,  
CPF 405.343.578-14, que por este Juízo, tramita de uma ao de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Edifício 
Villa Toscana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada 

edital, pague a quantia de R$ 49.565,58 (atualizados em 30/06/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do C digo de Processo Civil). Fica ciente, 

íodo acima indicado sem o pagamento 
voluntario, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos pr
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2019.                                   B 20 e 22/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009865-74.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MINIMERCADO 
ED LTDA ME, na pessoa de seu representante legal, CNPJ 09.619.048/0001-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. que foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento 
de R$ 101.595,70 (set/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Encontrando-se 
a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, 

devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 

indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou 

                                   B 20 e 22/11

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1048241-52.2018.8.26.0100. A Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, Juíza de Direito 
da 39ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Industria Têxtil A Atlética Ltda. EPP, CNPJ 62.622.147/0001-70, 
na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 35.886,90 (março/2018), referente ao inadimplemento do Instrumento Particular de 
Compromisso de Pagamento nº 4001318728/2015. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 
em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários 
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba 
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereça embargos, facultando a 
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas 
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                                 B 20 e 22/11

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 DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº. 0067797-67.2012.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco
Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cintya Garcia Ribeiro, CPF 161.192.648-33, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero
– EC Ltda., objetivando a cobrança de R$ 18.300,35 (05/11/2012), especificada na inicial, oriunda do inadimplemento
dos serviços educacionais prestados pela autora. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2019.   20 e 22.11
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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] 
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Interior de SP recebe a última
etapa do ano dos ralis Mitsubishi

Página 8

Participantes irão andar por belas paisagens

O próximo sábado (23) será
de muita diversão 4x4 na região
de Mogi Guaçu, no interior de
São Paulo. Estão abertas as ins-
crições para os ralis Mitsubishi
Motorsports, de regularidade, e
Mitsubishi Outdoor, de aventura
e estratégia. Não há taxa e cada
carro faz a doação de uma cesta
básica e seis produtos de higie-
ne que são destinado à entidades
assistenciais.

Conheça mais sobre as
provas:

Mitsubishi Motorsports - ht-
tps://youtu.be/bPGF818m7iE

Mitsubishi Outdoor - https:/
/youtu.be/FH5PtSOtriQ

Faça sua inscrição -
www.mundomit.com.br

“Mais do que uma competi-
ção, os ralis Mitsubishi levam as
famílias e amigos para um dia de
muita diversão percorrendo pai-
sagens incríveis. Esta é a última
etapa do ano e estamos preparan-
do uma grande festa para rece-
ber os participantes”, garante

Fernando Julianelli, diretor de
marketing da Mitsubishi Motors.

As inscrições estão abertas no
site www.mundomit.com.br e não
é necessário experiência, nem
carros preparados para participar
das provas. Conheça cada uma:

Mitsubishi Motorsports –
rali de regularidade

Uma das mais tradicionais
competições do Brasil, o Mitsu-
bishi Motorsports comemora 25
anos em 2019. O objetivo da pro-
va é manter-se dentro do tempo
e da velocidade estipulados pela
organização, passando por diver-
sas situações off-road.

Ao todo são quatro categorias,
dependendo do conhecimento de
cada dupla – Master, Graduados, Tu-
rismo e Turismo Light. Podem par-
ticipar os modelos 4x4 das linhas
L200, Pajero, ASX e Eclipse Cross.

“Em Mogi Guaçu teremos
140 km para a Light passando por
áreas de reflorestamento e estra-
das vicinais com piso de terra
cascalhada”, explica Lourival

Roldan, diretor de prova. “Já os
mais experientes andarão muito
por reflorestamento. Terá emo-
ção extra com bastante navega-
ção e pilotagem para definir os
campeões do ano”, explica.

Mitsubishi Outdoor – aven-
tura e atividades esportivas

O Mitsubishi Outdoor une o
4x4 com atividades esportivas e
culturais. É uma prova que não
tem limite de idade e toda a fa-
mília pode aproveitar e se di-
vertir. São duas categorias: a
Extreme, composta por dois
carros e até 10 pessoas é para
quem já está acostumado com

a competição e curte todo o
tipo de aventura; e a Fun, com
um carro e até cinco pessoas,
para quem quer conhecer novos
lugares e aproveitar as atividades
com a família e amigos.

“Teremos uma prova temáti-
ca inspirada na canção Menino
da Porteira, composta por Teddy
Vieira e Luis Raimundo. Estare-
mos rodeados por esse clima:
todos os nomes de PCs serão
com partes da música e os moni-
tores estarão caracterizados”,
empolga-se Fernando Gualberto,
diretor de prova. “Teremos mui-
ta aventura e diversas atividades
a pé passando por cachoeiras e
trilhas em uma região muito bo-
nita. Como item opcional, esta-
mos pedindo uma moeda. Mas só
lá na largada as equipes irão des-
cobrir o motivo”, explica.

Muitas atividades no Autó-
dromo Velo Città

Além do Mitsubishi Motors-
ports e Mitsubishi Outdoor, a
Super Final Lubrax Mitsubishi
Motors reunirá uma série de
eventos simultâneos no Autódro-
mo Velo Città. A Mitsubishi Cup,
rali cross-country de velocidade,

fará a grande final da competi-
ção com duas provas de 45 qui-
lômetros, além de um trecho
dentro da fazenda do Autódro-
mo.

Além disso, logo cedo, uma
corrida a pé de 7km e 14km pela
pista do circuito organizada pela
Galera do Pace. Clique aqui para
fazer a inscrição. Na sequência,
a pista estará aberta para o Fun
Day e o Lancer Day, uma di-
vertida prova na pista do autó-
dromo com a galera do Mitsu-
fans (www.facebook.com/mit-
sufansBR). E durante todo o
dia, praça de Food Trucks, tes-
te drive com os modelos
Mitsubishi e espaço kids para
divertir a garotada.

O Mitsubishi Motorsports
tem patrocínio de Lubrax,
W.Truffi, Transzero, Banco Itaú,
Pirelli, JBL, Unirios, MIT Con-
sórcio, Pilkington, STP, Salo-
mon, Kärcher, Circuito Elegan-
te, Artfix e M.Tech.

O Mitsubishi Outdoor tem
patrocínio de Lubrax, W.Truffi,
Transzero, Banco Itaú, Axalta,
Pirelli, JBL, Unirios, Pilking-
ton, Pronutri, Cisa Trading, Sa-
lomon e Artfix.
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Kartismo: Com vitória de Relvas,
Otazú amplia liderança na F-4 Akasp

André Relvas ladeado por Bruno Biondo (E) e Alberto Otazú
(D), líder do certame

A melhor prova da tempora-
da 2019 da F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp) apresentou na segunda-
feira mais um vencedor diferen-
te na reta final do campeonato.
André Relvas venceu a 37ª e pe-
núltima etapa, no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP), pela
margem de apenas 0s397 de van-
tagem sobre Alberto Otazú, que
com esta segunda colocação
ampliou a liderança para 149
pontos, seis de vantagem sobre
Bruno Biondo, o terceiro colo-

cado e vice-líder do certame.
“Foi uma etapa muito difícil

e equilibrada. Apesar de perder a
vitória na última volta, foi um
excelente resultado para o
campeonato, levando em con-
sideração a condição de nosso
equipamento nesta corrida. Fiz
apenas a sexta volta mais rápi-
da e tive que fazer uma corrida
defensiva para não terminar
muito atrás”, comentou Otazú
(AVSP/Bianchi Automóveis/Car-
doso Funilaria e Pintura/No Fire
Services/Rolley Ball/Speed Tru-

ck), que não liderou apenas a úl-
tima passagem.

Quem largou na frente foi
André Relvas, mas no meio da
volta inicial Alberto Otazú fez
uma ultrapassagem arrojada e
assumiu a ponta. A partir daí fo-
ram cerca de 25 voltas com Ota-
zú, Relvas, Carlos Santana e Bru-
no Biondo andando embutidos.
Nos giros finais Biondo pulou
para terceiro, enquanto Otávio
Lofti estabelecia as voltas mais
rápidas para se juntar ao pelotão
dianteiro, com os cinco primei-
ros separados por apenas meio
segundo por várias passagens. Na
abertura da última volta, Relvas
alcançou o objetivo traçado des-
de o início e fez a ultrapassagem
que lhe deu a vitória.

A 39ª e penúltima etapa da F-
4 Akasp será dia 27 de novem-
bro, novamente no Kartódromo
Granja Viana. O campeonato é
disputado com karts Mega, equi-
pados com motor Honda GX
390, de 18 hp, equalizados e sor-
teados, e calçados com pneus
MG selo vermelho.

Resultado da 38ª etapa da F-
4 da Akasp: 1) André Relvas, 31
voltas em 25min18s962; 2) Al-
berto Otazú, a 0s397; 3) Bruno
Biondo, a 0s540; 4) Carlos

Santana, a 0s669; 5) OtávioLo-
tfi, a 0s944; 6) Alexandre Al-
bino, a 2s220; 7) Heraldo Bra-
sil, a 10s579; 8) Eder Ayres, a
26s146; 9) Emerson Rildo, a
36s189; 10) Nelson Reple, a
46s378.

Classificação Geral da F-4
da Akasp após 38 das 40 etapas:
1) Hélio Bianchi/Alberto Ota-
zú, 150 pontos; 2) Arnaldo Bi-
ondo/Bruno Biondo, 144; 3)
Carlos Santana, 141; 4) Giova-
ni Bondança/Eder Ayres, 123;
5) Luiz Reche/André Relvas,
126; 6) Alexandre Albino, 115;
7) Heraldo Brasil/Saint Clair,
109; 8) Emílio di Bisceglie/
Bruno Biondo, 105; 9) Otávio
Lotfi, 96; 10) Sérgio Gonçalves/
Dilson Sucupira, 94.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Au-
tomóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Rol-
ley Ball, Speed Truck. O jovem
apoia as ações da Associação
Cruz Verde, Direção para a Vida
e Rotary Club Ponte Estaiada.
Visite www.akasp.com.br

Reveja a transmissão da pro-
va no Canal do Youtube Kart
Amador SP: https://youtu.be/
ajMLfvuTOgw
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A série de eventos da Mu-
lher-Maravilha em 2019 termi-
nará neste domingo, dia 24.
Depois de São Paulo, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro, a
Corrida Mulher-Maravilha
Summer, dedicada exclusiva-
mente à mulher e que celebra
sua força, coragem e charme,
acontecerá na Capital Paulista.
A arena será no Jockey Club de
São Paulo, com largada, às 7h,
e chegada na Avenida Lineu de
Paula Machado - Cidade Jar-
dim. Será uma corrida de 5k e
uma caminhada com a mesma
distância, reunindo atletas de
todas as idades.

Para acessar o local no
evento no domingo, a melhor
opção será o transporte públi-
co. As atletas poderão utilizar
a estação Butantã do Metro, a
estação Cidade Jardim da
CPTM, as linhas de ônibus na
Avenida Cidade Jardim ou do
corredor Francisco Morato e
Eusébio Matoso, todos próxi-
mos da arena. Táxi, Uber e 99,
entre outros, também serão óti-
mas opções, uma vez que há
pouca oferta de estacionamen-
to na região.

A entrega do kit será nos
dias 21 e 22 de novembro, das
10h30min às 20h30min, e no
dia 23, das 10h30min às
18h30min, no 5º andar do Sho-
pping Light - Rua Cel. Xavier
de Toledo, 23 - Centro - São
Paulo. As datas para retirada de
kit foram escolhidas no ato da
inscrição, conforme disponibi-
lidade de vagas.

Além da corrida e caminha-
da, uma série de atrações esta-
rá a disposição das atletas,
como o aquecimento animado,
cosplay e a Arena Themiscyra,
com espaço para massagem,

Mulher-Maravilha Summer SP
fechará a temporada da série
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ativações de patrocinadores e
apoiadores e painel de fotos.
Sem dúvida, motivos de sobra
para curtir a Corrida Mulher-
Maravilha Summer 2019 du-
rante toda a manhã e início da
tarde. Toda a estrutura estará
montada na dentro do Jockey
Club, garantindo comodidade,
segurança e conforto a todas as
inscritas.

A prova oferecerá infraes-
trutura (apoio médico, aces-
sos, hidratação, lanches) para
o número oficial de inscritos.
Não serão disponibilizados re-
cursos extras para atletas que
não estejam inscritos oficial-
mente (”pipocas”). O acesso à
arena do evento é restrito e
monitorado e é permitido so-
mente com o número de peito
da prova. Acompanhantes não
poderão estar na arena e nem
menores de 16 anos.

A Corrida Mulher-Mara-
vilha Summer 2019 é uma
realização e organização da
Yescom e da DC Comics and
Warner Bros. Entertainment
Inc, com patrocínio de Mo-
leca e Adria PlusLife, e pa-
trocínio especial de 3 Co-
racões. O apoio é de Trigg,
Shopping Light,
Cenoura&Bronze, Risqué,
Panco, Apreciare, Montevér-
gine, Espaçolaser, Bendita
Cânfora, Novotel São Paulo
Jaraguá, Jasmine, Madrugão,
New Millen, Guarani, Hyalu-
fem, Linea, Elemidia, Saudabi-
lle, Polenguinho, Cabelegria,
Polygiene, Jaquet Mini Chef.
A supervisão é da FPA. O apoio
especial é da Prefeitura de São
Paulo. Mais informações no
site oficial:
www.corridamulhermaravilha/
2019/summer/

Superliga Masculina 19/20

Vôlei Renata e Fiat/Minas fazem
duelo nesta quarta-feira

Vôlei Renata (SP) e Fiat/Mi-
nas (MG) se enfrentam nesta
quarta-feira, às 21h30, no giná-
sio do Taquaral, em Campinas
(SP), em partida válida pela ter-
ceira rodada da Superliga mascu-
lina de vôlei 2019/2020. O con-
fronto entre os times paulista e
mineiro será transmitido ao vivo
pelo SporTV 2.

A equipe de Campinas chega
para este confronto após uma
derrota, para o Denk Academy
Maringá Vôlei (PR) na estreia, e
uma vitória, sobre o Apan/Blu-
menau (SP). Já o time de Belo
Horizonte (MG) tem apenas uma
partida nesta edição da Superli-
ga – um resultado negativo para
o Vôlei UM Itapetininga (SP) –
já que o confronto pela segunda
rodada será no dia 26 deste mês

Desde o primeiro jogo até a
viagem desta terça-feira, o Fiat/
Minas teve quase 10 dias de pre-

Fiat/Minas

paração para a partida. Segundo
o oposto Felipe Roque, o mo-
mento foi importante para o téc-
nico Nery Tambeiro corrigir as
falhas apresentadas pela equipe
na estreia da Superliga.

Pelo Vôlei Renata, o pontei-
ro Vaccari, destaque no último
jogo, sendo eleito o melhor em
quadra, está confiante, mas faz
questão de destacar a qualidade
do adversário de quarta-feira.

“Será mais um duelo com-
plicado. O Fiat/Minas é uma
equipe forte, equilibrada e que
vem para cá buscando o resul-
tado. Vamos ter que entrar fo-
cados. Temos que impor nosso
ritmo, estar concentrados e lu-
tando ponto a ponto. Essa tem
sido a cara do nosso time até
agora e vamos tentar repetir”,
comentou Vaccari.

A rodada ainda terá mais
quatro jogos na quarta-feira,
todos com transmissão ao vivo
do Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
Os confrontos são Ponta Gros-
sa (PR) x Apan Blumenau
(SC), às 19h; Denk Academy
Maringá Vôlei (PR) x Sesc
RJ, às 19h; Pacaembu/Ribei-
rão Preto (SP) x EMS Tauba-
té Funvic (SP), e Vôlei UM
Itape t in inga  (SP)  x  Sada
Cruzeiro (MG), às 20h.

F
ot

o/
 O

rl
an

do
 B

en
to


