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Indicador que mede desconfiança
de investidores no Brasil cai

Ministério da Saúde quer
incluir mais 50 milhões de

brasileiros no SUS

Esporte

São Paulo, terça-feira, 17 de dezembro de 2019www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Cho-
ve rápido durante o
dia. Noite com mui-
tas nuvens e panca-
das de chuva.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,06
Venda:       4,06

Turismo
Compra:   3,90
Venda:       4,23

Compra:   4,52
Venda:       4,52

Daniel Serra conquista o
tricampeonato da Stock Car

A temporada de 40 anos da
Stock Car não poderia ter ter-
minado de forma mais espe-
cial no domingo no Autódro-
mo de Interlagos. A Grande
Final escreveu um capítulo
único com um filho, Daniel
Serra, repetindo exatamente o
mesmo feito do pai, Chico
Serra, em conquistar três títu-
los de forma consecutiva.

Correndo com o regula-
mento debaixo do braço e po-
dendo terminar na quinta po-
sição sem precisar depender
de ninguém, Daniel partiu da
sexta posição e por lá perma-
neceu até a parada obrigatória.

Página 8
Largada em Interlagos
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O Comitê Organizador da
95ª Corrida Internacional de
São Silvestre aumentará as
ações de controle para coibir a
presença de corredores não ins-
critos regularmente (“pipocas”)
na edição deste ano, marcada
para o dia 31 de dezembro. O
objetivo é garantir todo o con-
forto e segurança para os atle-
tas oficiais. Os bloqueios e res-
trições funcionarão no período
de 5h às 10h, no mínimo, para
dificultar a entrada daqueles que

95ª Corrida de São
Silvestre aumentará
controle de acessos

queiram burlar a lei.
Para isso, haverá mais

bloqueios em mais ruas de
acesso à largada, na altura do
número 2000 da Avenida Pau-
lista, e chegada, no número
900, em frente ao prédio da
Fundação Cásper Líbero. Au-
mento da equipe de seguran-
ça e limitação de acesso de
público na chegada também
serão adotados.          Página 8

São Paulo/Barueri
enfrenta Itambé/Minas

nesta terça-feira

São Paulo/Barueri jogará em casa
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O São Paulo/Barueri (SP) terá
um grande desafio nesta terça-feira
(17). O time do treinador José Ro-
berto Guimarães enfrentará o invic-
to e atual campeão Itambe/Minas
(MG), às 21h, no ginásio José Cor-

rea, em Barueri (SP). A partida da
sétima rodada do turno terá trans-
missão ao vivo do pay-per-view do
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Página 8

500 Milhas de Kart terá grid com
internacionais na Granja Viana

contará com uma equipe inédita
exclusiva de franceses, outra
com três argentinos, além da pre-
sença do espanhol Roberto
Mehri (ex-F1), do americano
Marco Andretti (Indy) e do me-
xicano Daniel Suarez, piloto da
NASCAR.

“Ficamos muito felizes por
termos mais uma edição das 500
Milhas com estrangeiros. Nossa
prova sempre foi conhecida por
encerrar o calendário do kartis-
mo e do automobilismo brasilei-
ro e os pilotos do exterior sem-
pre foram bem-vindos para par-
ticiparem da corrida. Tenho cer-
teza que todos que vão correr
nesse ano virão bem fortes na
disputa pela vitória”, diz Felipe
Giaffone, um dos organizadores
da prova.     Página 8

A 500 Milhas de Kart
Granja Viana terá mais uma
vez a presença de pilotos es-

trangeiros no grid da principal
prova de endurance do kartismo
brasileiro. A 23ª edição da prova

Largada das 500 Milhas de Kart em 2018

Japão pede
que Coreia

do Sul
retifique

questões de
trabalho
forçado

O chanceler japonês Toshi-
mitsu Motegi reiterou a posi-
ção de que a Coreia do Sul deve
retificar violações de direito
internacional e da questão de
trabalhos forçados realizados
no período da guerra.

Motegi fez o comentário
durante uma breve reunião
com o chanceler sul-coreano
Kang Kyung-wha, em Madri,
onde ambos participavam de
cúpula da ASEM, encontro en-
tre chanceleres da Ásia e da
Europa.

Durante a conversa de cer-
ca de 10 minutos, no domingo
(15), Motegi também enfatizou
a importância das relações bi-
laterais, bem como as relações
entre o Japão, os Estados Uni-
dos e a Coreia do Sul para lidar
com a questão dos lançamentos
de mísseis balísticos pela Co-
reia do Norte.  Página 3

EUA apelam
à Coreia do
Norte para
que retome
negociações

nucleares
O enviado especial dos Es-

tados Unidos à Coreia do Nor-
te pediu ao governo de Pyon-
gyang que retome as negocia-
ções sobre desnuclearização.
“Está na hora de fazermos o
nosso trabalho. Vamos tratar
disto. Nós estamos aqui e vo-
cês sabem como chegar a nós”,
afirmou na segunda-feira (16)
Stephen Biegun durante uma
conferência de imprensa na
Coreia do Sul.  Página 3
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Indicador que mede a des-
confiança de investidores em
determinada economia, o ris-
co país caiu na segunda-feira
(16) para o menor nível em
nove anos. O Credit Default
Swap (CDS) de cinco anos do
Brasil estava em 100,2 pontos
por volta das 17h, mas chegou
a bater em 98,2 pontos por
volta das 14h, a pontuação
mais baixa desde novembro de
2010 (96,9 pontos), quando o
país ainda tinha grau de inves-
timento – selo de bom paga-
dor.

O CDS funciona como um
termômetro informal da proba-
bilidade de um país dar calote
no mercado financeiro global
nos  próximos cinco anos.
Quanto mais baixo o indicador,
maior é a confiança dos inves-
tidores internacionais.

Por meio da rede social
Twitter, o ministro-chefe da
Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, Jorge de Oli-
veira Francisco, comemorou a
redução do risco país. “Risco
Brasil chegou a 100 pontos, o
menor desde 2012.    Página 3

Dólar cai para R$ 4,063 e
fecha no menor valor

em 40 dias
Em um dia de otimismo no

mercado financeiro, a moeda
norte-americana fechou em seu
menor nível em mais de um mês
– o dólar comercial encerrou a
segunda-feira (16) a R$ 4,063,
com queda de R$ 0,045 (-1,1%).
A moeda está no menor nível
desde 5 de novembro, quando era
vendida a R$ 3,993.

A divisa operou em baixa duran-
te toda a sessão. O dólar acumula
queda de 4,18% em dezembro.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela realização de
lucros, quando os investidores
vendem papéis para embolsarem
ganhos. Depois de iniciar o dia
em alta e ultrapassar os 113 mil
pontos, o índice Ibovespa, da B3,
antiga Bolsa de Valores de São
Paulo, reverteu a tendência no fim
da tarde e fechou aos 111.896
pontos, com queda de 0,59%.

Os últimos dias têm se carac-

terizado por ganhos no mercado
financeiro após a agência de clas-
sificação de risco Standard &
Poor’s anunciar a elevação da
perspectiva da nota da dívida pú-
blica brasileira de estável para
positiva. A decisão indica que a
agência pode subir a nota do cré-
dito soberano do Brasil nos pró-
ximos dois anos caso o país siga
com a agenda de reformas e de
redução dos gastos públicos.

O fechamento da primeira
fase do acordo comercial entre
Estados Unidos e China também
contribuiu para o otimismo em
relação a economias emergen-
tes, como o Brasil. Nesta segun-
da, o risco Brasil medido pelo
Credit Default Swap (CDS) de
cinco anos fechou em 100,2
pontos, o menor nível em nove
anos. (Agencia Brasil)

Página 3
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O Ministério da Saúde quer
incluir mais 50 milhões de bra-
sileiros no Sistema Único de Saú-
de (SUS). Com esse objetivo, a
pasta está convocando gestores
e profissionais de saúde de todo
país a atualizarem o registro dos
pacientes no SUS. Para garantir
essa mobilização e estimular as
prefeituras a cadastrar e incluir
mais brasileiros no SUS, o go-
verno federal vai repassar ainda

este ano R$ 401 milhões a to-
dos os municípios.

A portaria que autoriza os re-
cursos foi publicada no Diário
Oficial da União, na última
quinta-feira (12). Segundo o mi-
nistério, serão R$ 8,9 mil para
cada uma das cerca de 45 mil
equipes de Saúde da Família, for-
madas por médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem e
agentes comunitários de saúde

que atendem a população nos ser-
viços atenção primária.

A medida é parte do Progra-
ma Previne Brasil, lançado no
mês passado, que traz uma nova
proposta de financiamento da
atenção primária. “Agora, con-
sultas médicas e exames garan-
tirão mais recursos federais. As-
sim, os serviços de saúde que
acompanharem o dia a dia da saú-
de das pessoas, com consultas
regulares e exames, prevenindo
doenças ou evitando complica-
ções, serão recompensados.”

Um dos novos critérios de
financiamento aos municípios
considerará o número de pesso-
as cadastradas nos serviços de
saúde para definir o valor de re-
cursos a ser repassado às secre-
tarias de Saúde dos municípios.
“Ou seja, quanto mais pacientes
acompanhados, mais recursos
para os municípios.”     Página 4

Bolsonaro diz que preço dos
combustíveis está alto para o

consumidor
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Concluída a restauração do Museu
da Língua Portuguesa

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 desde
1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil.
No Twitter, @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Conforme antecipado (edição 13.12.2019), Tuma (PSDB)

presidente; Milton Leite (DEM ex-PFL) vice; Jatene (PL) 2º vice;
Alessandro Guedes 1º Secretário; Souza Santos (REPUBLICA-
NOS ex-PRB) 2º Secretário e Eliseu (PSB) Corregedor. Soninha
(Cidadania ex-PPS) e Claudinho (PSDB) suplentes

.
PREFEITURA (SP)
Reeleito presidente do Tribunal de Contas do Município de

São Paulo, o ex-vereador e ex-deputado (ALESP) João Antonio
escreve seu nome na história (desde 1968), cujos demais 4 Con-
selheiros são Edson Simões, Maurício Faria, Roberto Braguim e
Domingos Dissei. Deles, só Braguim não foi vereador

.
ASSEMBLEIA (SP)
A pergunta da hora, no maior e mais importante Parlamento

estadual do Brasil é se a mais votada deputada estadual da história
do Brasil (Janaína Paschoal com mais de 2 milhões de votos)
fica no PSL de Bivar, vai pro Aliança Pelo Brasil ‘APB’ de Bolso-
naro ou se desfilia e espera o TSE aprovar candidatura avulsa

.
GOVERNO (SP)
Dono paulista e sócio preferencial do PSDB agora ‘de cen-

tro’, João Doria vai acentuando por enquanto o avanço na tentati-
va de controlar parte da bancada na Câmara Federal do ex-sena-
dor (novamente deputado federal) Aécio Neves. O parlamentar
mineiro acha que vai dar a volta por cima e tomar o partido de
Doria

.
CONGRESSO (SP)
Agora que o trio de deputados federais Bozzella Jr., Joice e

Abou Anni assumiram a presidência, a vice e a Secretaria geral do
PSL paulista (do dono nacional o deputado federal - PE - Bivar),
vale realçar que a Joice pode e deve assumir a presidência do
diretório paulistano e disputar a eleição à prefeitura 2020

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Ricardo Sales voltou da Conferência do Clima (Madri - Espa-

nha) atirando contra quem quer que de maneira hipócrita acuse o
Brasil de destruir nossas florestas e contribuir pro aquecimento
global, só na garganta e sem pagar pra efetivamente auxiliar a não
detonarmos tudo como vários países europeus

.
PARTIDOS (BR)
No PT de Lula, que completará 40 anos em 2020, há quem

siga acreditando que na hora ‘H’ não só o ex-prefeito Fernando
Haddad como a ex-prefeita (por enquanto ainda ex-PT) Marta (ex-
Suplicy) podem formar uma chapa puro-sangue; como rolou em
1988 Erundina-Greenhalhg e 2000 Marta-Bicudo

.
JUSTIÇAS (BR)
Agora que o ex-presidente da ALERJ, ex-senador e ex-gover-

nador do Rio tá se acertando por ‘colaborações premiadas’ com a
Polícia Federal, políticos e empresários que fizeram ou fazem
parte de esquemas criminosos tem muito com que se preocupar.
O cara tem tudo pra ferrar até quem se acha perfeito

.
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

O Governador João Doria e
o Secretário de Cultura e Eco-
nomia Criativa Sérgio Sá Leitão
anunciaram, na segunda-feira
(16), em visita ao Museu da Lín-
gua Portuguesa, a finalização da
obra de restauro e readequação
interna do imóvel. Localizado no
antigo prédio da Estação da Luz,
o Museu foi destruído por um
incêndio ocorrido em 2015.

“O Museu da Língua Portu-
guesa será ainda mais interativo
do que já foi, isso cativa pesso-
as. Crianças, jovens e adultos,
inclusive as pessoas com defi-
ciência terão aqui a oportunida-
de desta interação. A tecnologia
ajuda e contribui com a inclu-
são”, destacou o Governador.

Em quase 10 anos de funciona-
mento entre 2006 e 2015, o
Museu da Língua Portuguesa re-
cebeu cerca de 4 milhões de vi-
sitantes.

Agora começa a etapa antes
da reinauguração, que inclui a
instalação da museografia e a
seleção da organização social
responsável pela gestão. A rea-
bertura está prevista para ocor-
rer em 25 de junho de 2020. Tra-
balhadores da obra, parceiros e
professores serão convidados
para um evento no dia 26, e a
abertura para o público em geral
será no dia 27.

“Nós teremos aqui um Cen-
tro de Referencia e Estudos da
língua portuguesa. Então tere-

mos não apenas uma área volta-
da ao público em geral, mas tam-
bém um espaço para pesquisado-
res, estudiosos e outro para de-
bates e seminários sobre a lín-
gua portuguesa e a diversidade
cultural como temas principais”,
disse o Secretário Sá Leitão.

No evento houve o lançamen-
to do edital de licitação para a
contratação da organização soci-
al que fará a gestão do Museu. As
instituições qualificadas como
Organização Social de Cultura
que possuírem interesse devem
apresentar propostas até o dia 29
de janeiro.

A restauração do Museu da
Língua Portuguesa abrangeu ser-
viços de recuperação de facha-
das e esquadrias e reconstrução
da cobertura e espaços internos.
Também foram realizadas ações
de conservação da cobertura da
Ala Oeste, que não foi atingida
pelo incêndio.

A área ocupada pelo Museu
foi expandida. A readequação in-
terna inclui novos espaços,
como um café no terraço com
vista para o Parque da Luz e in-
tegração dos pátios laterais, que
darão acesso aos saguões e a lo-
cal em que é possível observar a

Estação da Luz.
Reforço contra incêndio
O restauro trouxe melhorias

de infraestrutura e segurança
contra incêndios, como a insta-
lação de sprinklers (chuveiros
automáticos). O museu também
terá certificação ambiental e
atenderá de forma mais ampla a
acessibilidade.

As diretrizes de sustentabi-
lidade pautaram toda a obra, com
foco na obtenção do selo LEED
(Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) – um dos
mais importantes do mundo na
área de construções sustentáveis
– na categoria Silver.

Entre as medidas estão a ado-
ção de técnicas para economia
de energia na operação do mu-
seu; a gestão de resíduos duran-
te as obras; e a utilização de ma-
deira que atende às exigências de
sustentabilidade (certificada e
de demolição).

Para a construção da nova
cobertura, foram empregadas 89
toneladas (67 m³) de madeira
certificada proveniente da Ama-
zônia.

A reconstrução foi aprovada
e acompanhada de perto, em to-
das as etapas, pelos três órgãos

do patrimônio histórico: Institu-
to do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan); Con-
selho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artís-
tico e Turístico (Condephaat); e
Conselho Municipal de Preser-
vação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade
de São Paulo (Conpresp).

Parceria
A reconstrução do Museu da

Língua Portuguesa é uma inici-
ativa do Governo de São Paulo
em parceria com a Fundação
Roberto Marinho e tem como
patrocinador master a EDP;
como patrocinadores, o Grupo
Globo, o Grupo Itaú e a Sabesp;
e conta com o apoio da Funda-
ção Calouste Gulbenkian e do
Governo Federal, por meio da
Lei Federal de Incentivo à Cul-
tura. O custo total do restauro
foi R$ 81,4 milhões.

“É política desse governo
ampliar a participação privada na
cooparticipação, no coogerenci-
amento operacional dos instru-
mentos culturais que temos. E
tem funcionado muito bem. Para
citar um exemplo, o MIS Expe-
rience nós criamos e constituí-
mos um novo museu sem recur-

sos públicos. Hoje, o MIS Ex-
perience é uma realidade”, afir-
mou Doria.

“O Museu da Língua Portu-
guesa, agora reconstruído, reto-
ma sua vocação de espaço de
educação por excelência, em
que patrimônio histórico, expe-
riências museológicas e ações
educativas se complementam e
se comunicam para celebrar
nosso maior patrimônio imate-
rial, o nosso idioma”, diz Lucia
Basto, gerente geral de Patrimô-
nio e Cultura da Fundação Ro-
berto Marinho.

“A conclusão da obra de re-
construção do Museu dentro do
prazo previsto é motivo de or-
gulho para a EDP, que, sendo
uma empresa portuguesa, tem
um vínculo especial com este
projeto e desde o início se com-
prometeu em viabilizar a devo-
lução deste espaço cultural à
sociedade. Estamos entusiasma-
dos para que a população possa
conhecer o novo MLP, que,
quando for reaberto, trará expe-
riências inéditas, sem perder de
vista a interatividade que o trans-
formou em sucesso de público”,
afirma Miguel Setas, presidente
da EDP no Brasil.

Sabesp investe R$ 250 milhões
no litoral de São Paulo

A Sabesp realizou no Litoral
Norte e na Baixada Santista du-
rante o ano de 2019 investimen-
tos que somam mais de R$ 250
milhões. Os recursos foram usa-
dos para melhorias nos sistemas
de abastecimento das duas regi-
ões de maior concentração po-
pulacional na alta temporada. As
ações visam garantir o abasteci-
mento de moradores e turistas
nas festas de fim de ano até o fim
do verão, reforçando sempre a
importância da economia de
água pela população, evitando
desperdícios.

 “O Estado de São Paulo de-
verá receber mais de 1 milhão
de visitantes durante o período
de 15 de dezembro a 29 de fe-
vereiro, o maior volume de tu-
ristas para a região na história
recente do Estado de São Paulo.
Por dois motivos: primeiro, pela
melhoria das condições econô-
micas da população; e segundo
porque as praias da região Nor-
deste brasileira ainda estão em
condições ruins para o turismo,
o que deve contribuir para que
mais pessoas optem pelo litoral
paulista no período”, afirmou o
Governador João Doria, duran-
te o anúncio das ações da Ope-
ração Verão + Seguro, na sexta-
feira (12).

“Por isso, a Sabesp investiu
R$ 250 milhões em redes de
distribuição de água, oito novos
geradores de energia e quatro
miniestações de tratamento de
água para o Litoral Norte, que
vão contribuir para aumentar a
segurança hídrica em caso de
falta de energia durante o verão,
além de disponibilizar 600 pro-

fissionais em plantão durante 24
horas por dia na Baixada Santis-
ta”, destacou o governador.

Na Baixada Santista, foram
implantados 51,9 km de novas
tubulações de água e esgoto, in-
cluindo obras do programa Onda
Limpa. A Sabesp também reali-
zou inspeções de rede por geo-
fonamento para reparar vaza-
mentos, testes para garantir a efi-
ciência dos sistemas de esgota-
mento sanitário, substituição de
hidrômetros e ramais de água,
troca de válvulas redutoras de
pressão, setorização do abaste-
cimento por bairros, reparos de
vazamentos de rede e inspeções
prediais. Em Guarujá e no dis-
trito de Vicente de Carvalho, foi
efetuada a limpeza da captação
de água bruta do rio Jurubatuba,
importante manancial de abaste-
cimento.

“Fizemos em 2019 um tra-
balho muito intenso na Baixada
Santista e Litoral Norte para que
o problema da falta de água não
venha a acontecer. Aumentamos
a confiabilidade do sistema de
abastecimento, com o início da
ETA (Estação de Tratamento de
Água) de Peruíbe desde julho
deste ano. Além disso, vamos
colocar 600 profissionais da
Sabesp à disposição em um re-
gime de prontidão 24 horas por
dia, para atender qualquer caso
de necessidade para o atendi-
mento da população. De qual-
quer forma, é importante lem-
brar que a população adote um
consumo racional da água, nes-
sa época e também em qualquer
outro período do ano”, ressaltou
o presidente da Sabesp, Benedi-

to Braga.
Em junho de 2019 entrou em

operação a ETA Peruíbe, com
vazão de 270 litros/segundo e
um investimento de R$ 8,4 mi-
lhões. Em setembro, também
entrou em operação no municí-
pio o Centro de Reservação da
ETA Guaraú, que dão mais segu-
rança ao abastecimento. Já em
São Vicente, foram feitas inter-
ligações de rede de água em vá-
rios pontos do município para
melhorar a pressão e qualidade
da água.

Além disso, uma equipe de
600 profissionais integra o plan-
tão operacional 24h, para melhor
atender a população. Foram con-
tratados funcionários temporá-
rios para reforçar o atendimen-
to. Geradores móveis e cami-
nhões-pipa estão distribuídos
estrategicamente para atendi-
mento emergencial.

Litoral Norte
No Litoral Norte, a Sabesp

investiu em melhorias nos sis-
temas de abastecimento de água
em Caraguatatuba, Ilhabela, São
Sebastião e Ubatuba, como de-
sassoreamento das captações de
água, lavagem de reservatórios,
melhorias e instalação de novas
redes de distribuição de água,
ampliação de reservação e seto-
rização de abastecimento por
bairros.

A Companhia também adqui-
riu equipamentos para melhorar
os processos, tanto da produção
e distribuição de água como da
coleta e tratamento de esgotos.
Mais de 60 funcionários tempo-
rários reforçarão o atendimen-
to à população até o final da alta

temporada, em março. Equipes
descentralizadas estarão 24 ho-
ras em pontos estratégicos dos
municípios para dar mais agili-
dade nos deslocamentos.

Uma inovação da Sabesp
para a temporada 2020 é a insta-
lação de duas miniestações de
tratamento de água em Ilhabela,
com capacidade para tratar 50
litros/segundo para atendimen-
to emergencial na ETA Água
Branca. Como as miniestações
têm moderno sistema de medi-
ção, telemetria e supervisão que
pode ser operado à distância,
isso garantirá maior segurança
hídrica e confiabilidade ao abas-
tecimento. Duas miniestações
como esta também foram insta-
ladas em Ubatuba, reforçando a
ETA Carolina.

A região da Costa Sul de São
Sebastião contará com o refor-
ço de 150 mil litros de água para
abastecimento dos bairros Gua-
ecá e Barequeçaba. Isso foi pos-
sível porque a Sabesp implantou
o terceiro reservatório no siste-
ma Guaecá.

Em benefício das quatro ci-
dades da região, a Sabesp conta
com 34 conjuntos motobombas
para estações de esgotos e ou-
tros 7 especificamente para tra-
tamento/distribuição de água,
além de caminhões-pipa e cami-
nhões para manutenção de ra-
mais de esgotos. Foram adqui-
ridos oito geradores de energia
elétrica que, somados aos que a
Sabesp já tem, vão garantir mai-
or confiabilidade ao sistema de
bombeamento de efluentes mes-
mo em situações de falha de
energia.

A chegada da Linha 15-Prata
até São Mateus vai reduzir o tem-
po de deslocamento para o cen-
tro em até 50%

As novas estações ficam ele-
vadas no canteiro central da ave-
nida Sapopemba

A Linha 15-Prata é o 1º mo-
notrilho de alta capacidade do
Brasil e vai conectar as regiões
leste e sudeste à rede de trilhos

O Governador João Doria e
o Secretário dos Transportes
Metropolitanos, Alexandre Bal-
dy, inauguraram, na segunda-fei-
ra (16), três estações da Linha
15-Prata do Metrô: Sapopemba,
Fazenda da Juta e São Mateus.
Com o novo trecho de mais 3,9
km, a rede de Metrô de São Pau-
lo chega ao total de 101,1 km de
extensão e 89 estações em seis
diferentes linhas (1-Azul, 2-Ver-
de, 3-Vermelha, 4-Amarela, 5-
Lilás e 15-Prata).

“São três estações que nos
comprometemos a entregar até
31 de dezembro e, nesta segun-
da-feira, 16 de dezembro, estão
sendo entregues. Essas esta-
ções, quando no uso pleno, es-

Governo de SP entrega 3 novas
estações do Metrô

tarão atendendo 330 mil pesso-
as por dia. É uma parcela signi-
ficativa da população que será
atendida até março de 2020”,
declarou o Governador.

A chegada da Linha 15-Prata
até São Mateus vai reduzir o tem-
po de deslocamento para o cen-
tro em até 50%. Mais de 300 mil
pessoas devem ser beneficiadas
pelo monotrilho diariamente.
Inicialmente, as três estações
estarão abertas de segunda à sex-
ta das 10h às 15h, com cobrança
de tarifa. O modelo de operação
segue o padrão internacional
para a abertura de novas estações
de metrô, permitindo a realiza-
ção de testes e ajustes nos de-
mais períodos. A operação deve
ser ampliada em janeiro.

“Hoje, a Linha 15-Prata chega
a dez estações e, quando assumi-
mos, eram seis operacionais en-
tre o horário parcial, ao qual im-
plementamos o horário integral
entre 4h40 e 0h nos dias úteis. Até
2021, serão 11 estações com a
entrega da Jardim Colonial, con-
cluindo a primeira etapa da Linha
15-Prata”, disse Baldy.

As três novas estações se-
guem padrão de baixa interferên-
cia na paisagem local. Todas ficam
elevadas no canteiro central da
avenida Sapopemba. A estrutura
em concreto aparente e aço tem
aberturas para ventilação e ilumi-
nação natural em três diferentes
pavimentos. A plataformas têm 90
metros de comprimento e 9,9
metros de largura, a cerca de 15
metros acima do nível da rua.

As estações contam também
com piso tátil, portas automáti-
cas em toda a extensão, escadas
rolantes, escadas fixas, elevado-
res, paraciclos e sanitários pú-
blicos.

Paisagismo
O Metrô também promove a

reurbanização do canteiro cen-
tral das avenidas Professor Luiz
Inácio de Anhaia Melo e Sapo-
pemba, em um projeto de paisa-
gismo de 15 km entre as esta-
ções Vila Prudente e Jardim
Colonial, incluindo uma ciclo-
via com a mesma extensão. O
plano envolve o plantio de mais
de 3,7 mil árvores de 45 dife-
rentes espécies e 107 mil me-

tros quadrados de jardim, além
de um jardim de chuva de 110
metros quadrados e biovaleta
com 9 mil metros quadrados,
que recebem água do escoamen-
to superficial do entorno e au-
xiliam na drenagem local.

Linha 15-Prata
A Linha 15-Prata é o primei-

ro monotrilho de alta capacida-
de do Brasil e vai conectar as
regiões leste e sudeste a toda a
rede de trilhos de São Paulo, re-
duzindo o tempo de desloca-
mento entre a região do Iguate-
mi (estação Jardim Colonial) ao
centro. Os trens trafegam com
pneus sobre vigas de concreto
elevadas.

A linha tem custo de R$ 5,3
bilhões em investimentos exclu-
sivos do Governo do Estado,
compreendendo a construção de
15,3 km de vias e 11 estações
entre Vila Prudente e Jardim
Colonial, além do Pátio de Ma-
nutenção Oratório e compra de
27 trens, sistemas elétricos, de
sinalização e controle. A deman-
da prevista no trecho é de 300
mil passageiros por dia.
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Japão pede que
Coreia do Sul

retifique questões de
trabalho forçado

O chanceler japonês Toshimitsu Motegi reiterou a posição
de que a Coreia do Sul deve retificar violações de direito inter-
nacional e da questão de trabalhos forçados realizados no perío-
do da guerra.

Motegi fez o comentário durante uma breve reunião com o
chanceler sul-coreano Kang Kyung-wha, em Madri, onde ambos
participavam de cúpula da ASEM, encontro entre chanceleres da
Ásia e da Europa.

Durante a conversa de cerca de 10 minutos, no domingo (15),
Motegi também enfatizou a importância das relações bilaterais,
bem como as relações entre o Japão, os Estados Unidos e a Co-
reia do Sul para lidar com a questão dos lançamentos de mísseis
balísticos pela Coreia do Norte.

Os chanceleres do Japão e da Coreia do Sul concordaram em
cooperar para formar a base da reunião planejada entre o premiê
japonês Shinzo Abe e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que
deve ocorrer na cidade chinesa de Chengdu na semana que vem.

Motegi afirmou que a deterioração nas relações entre os dois
países é fruto das questões de trabalhos forçados no período da
guerra.

No ano passado, a Suprema Corte da Coreia do Sul ordenou
que firmas japonesas pagassem indenizações para os autores de
ações judiciais que alegam ter tidos seus familiares, ou eles pró-
prios, sido forçados a trabalhar em empresas japonesas no perí-
odo da Segunda Guerra Mundial.

O Japão mantém a posição de que um acordo bilateral de 1965
já concluiu as questões de compensações do período da guerra.
(Agencia Brasil)

EUA apelam à Coreia
do Norte para que

retome negociações
nucleares

O enviado especial dos Estados Unidos à Coreia do Norte
pediu ao governo de Pyongyang que retome as negociações so-
bre desnuclearização. “Está na hora de fazermos o nosso traba-
lho. Vamos tratar disto. Nós estamos aqui e vocês sabem como
chegar a nós”, afirmou na segunda-feira (16) Stephen Biegun
durante uma conferência de imprensa na Coreia do Sul.

O enviado especial reuniu-se com o vice-ministro sul-core-
ano dos Negócios Estrangeiros, Cho Sei-young, e com o presi-
dente Moon Jae-in numa tentativa de salvar as negociações que
estão paradas desde fevereiro, quando Donald Trump e o líder
norte-coreano Kim Jong-un falharam em alcançar um acordo.

Naquele mês, o presidente da Coreia do Norte insistiu que as
sanções norte-americanas ao seu país fossem levantadas, algo
que Trump recusou. Desde então, a tensão entre os dois países
tem aumentado e Kim Jong Un já ameaçou romper definitiva-
mente as negociações.

Natal e paz
O enviado especial dos EUA disse esperar que a época natalí-

cia “inaugure uma fase de paz”. Por outro lado, no início de de-
zembro, Pyongyang tinha alertado os Estados Unidos que podi-
am preparar-se para uma “prenda de Natal” caso não colaboras-
sem em relação ao levantamento das sanções.

Stephen Biegun considerou as insinuações da Coreia do Norte
“hostis, negativas e totalmente desnecessárias”, acrescentando
que os Estados Unidos “possuem um objetivo, não um prazo”.

Os Estados Unidos exigem que a Coreia do Norte renuncie a
todo o seu arsenal atômico, mas Pyongyang já alertou que, se os
Estados Unidos não fizerem uma proposta aceitável, encontrará
“uma forma alternativa”, sugerindo um possível recomeço dos
testes com mísseis. (Agencia Brasil)

Indicador que mede a des-
confiança de investidores em
determinada economia, o risco
país caiu na segunda-feira (16)
para o menor nível em nove
anos. O Credit Default Swap
(CDS) de cinco anos do Brasil
estava em 100,2 pontos por vol-
ta das 17h, mas chegou a bater
em 98,2 pontos por volta das
14h, a pontuação mais baixa des-
de novembro de 2010 (96,9 pon-
tos), quando o país ainda tinha
grau de investimento – selo de
bom pagador.

O CDS funciona como um
termômetro informal da proba-

bilidade de um país dar calote no
mercado financeiro global nos
próximos cinco anos. Quanto
mais baixo o indicador, maior é
a confiança dos investidores in-
ternacionais.

Por meio da rede social Twit-
ter, o ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência da
República, Jorge de Oliveira
Francisco, comemorou a redu-
ção do risco país. “Risco Brasil
chegou a 100 pontos, o menor
desde 2012. Na última semana
também tivemos a máxima his-
tórica da Bolsa, que fechou cima
de 112 mil pontos. Esses núme-

ros demonstram que o Brasil
tem se tornado um país cada vez
mais propício para a geração de
empregos e o investimento”,
escreveu.

Apenas na última semana, o
risco país do Brasil caiu
14,43%, principalmente depois
que a agência de classificação
de risco Standard & Poor’s ele-
vou de estável para positiva a ex-
pectativa da nota da dívida pú-
blica brasileira . A redução do
CDS de países emergentes ga-
nhou impulso após a conclusão
da primeira fase das negocia-
ções comerciais entre Estados

Unidos e China.
O otimismo com o alívio

das tensões comerciais entre
as duas maiores economias do
planeta contribuiu para reduzir
o risco país de diversas econo-
mias emergentes. Às 17h, o
CDS do México estava em
73,91 pontos; e o da Colôm-
bia, em 69,79 pontos. Outros
países emergentes, no entanto,
estão com risco mais alto que
o do Brasil. O CDS da África
do Sul estava em 173,68 pon-
tos; e o da Turquia, em 289,03
pontos no mesmo horário.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro diz que preço dos combustíveis
está alto para o consumidor
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O presidente Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio
de Freitas, durante entrevista à imprensa, em Brasília

O presidente Jair Bolsona-
ro reconheceu na segunda-fei-
ra (16) que o preço dos com-
bustíveis está alto no Brasil e
disse que a quebra do monopó-
lio da Petrobras é uma das for-
mas de diminuir o valor para o
consumidor.

“Lá na refinaria o preço está
lá embaixo, fica alto [para o
consumidor] por causa de im-
postos estaduais, ICMS [Im-
posto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços] basi-
camente, e, depois, o monopó-
lio existe na questão da distri-
buição e nós estamos buscando
quebrar esse monopólio para
diminuir o preço. Só com a con-
corrência ele pode diminuir”,
disse ao deixar o Ministério da
Infraestrutura, após reunião, em
Brasília.

A Petrobras possui o mono-
pólio do refino de combustíveis
no Brasil e, apesar de não ter o

monopólio também da venda e
distribuição, é líder nesse mer-
cado.

De acordo com Bolsonaro,
a equipe econômica tem traba-
lhado buscando soluções para o

barateamento dessa energia,
com o estímulo aos investimen-
tos no setor.

“Estamos fazendo o possí-
vel para baratear o preço do
combustível, reconhecemos

que está alto no Brasil”, afirmou
o presidente da República.

“Preço médio do diesel na
refinaria [é de] R$ 2,26, e aí
tem impostos estaduais, muni-
cipais também, custo da logís-
tica, da distribuição, tem o lu-
cro do posto”, afirmou.

Sobre o etanol, Bolsonaro
disse que a proposta é autorizar
a venda direta das usinas até aos
postos de combustível.

“Tem caminhões de transpor-
te que andam 400 quilômetros
para entregar etanol a 1 km da
usina, isso é um absurdo. Tem
gente que é contra porque há in-
teresses de grupos econômicos
no Brasil, Não é fácil buscar so-
lução para tudo, mas estamos
fazendo o possível. [Com] um
pouco de colaboração por parte
de outros setores da sociedade,
em especial o político, dá para
resolver esse assunto”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Caixa começa a pagar auxílio
emergencial a pescadores

A Caixa começou a pagar na
segunda-feira (16) a primeira
parcela do auxílio emergenci-
al pecuniário para os pescado-
res profissionais artesanais de
municípios da costa brasileira
afetados pelo derramamento de
petróleo. O auxílio emergenci-
al é um benefício financeiro
possibilitado pela Medida Pro-
visória (MP) nº 908/2019, edi-
tada pelo governo federal no
dia 29 de novembro.

Cerca de 65 mil pescado-
res ativos no Registro Geral da
Atividade Pesqueira que tive-
ram sua atividade profissional
prejudicada até a data da edi-
ção da MP poderão receber o

benefício de R$ 1.996, pago
em duas parcelas de R$ 998
cada.

Os pagamentos seguem o
calendário de escalonamento
dos benefícios sociais, como
o Bolsa Família, que estipula
o dia do saque conforme o fi-
nal do Número de Identificação
Social (NIS) do beneficiário.

Os trabalhadores poderão
sacar os valores, utilizando o
cartão social, em qualquer ca-
nal da Caixa, como casas loté-
ricas, terminais de autoatendi-
mento e correspondentes Cai-
xa Aqui. Quem não tem o car-
tão poderá sacar em qualquer
agência do banco com a apre-

sentação de documento de
identificação com foto.

O direito ao auxílio emer-
gencial pecuniário não interfe-
re no recebimento de demais
benefícios financeiros aos
quais o pescador tenha acesso,
como o programa Bolsa Famí-
lia ou seguro defeso, e o saque
poderá ser feito no mesmo
momento do pagamento dos
demais programas.

A identificação, registro e
publicação de listagem, em sí-
tio eletrônico, dos municípios
atingidos pelas manchas de
óleo é realizada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Reno-

váveis (Ibama).
A Caixa esclarece que a se-

leção do público-alvo de pes-
cadores elegíveis ao recebi-
mento do benefício é de res-
ponsabilidade do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). As dúvidas
e informações referentes aos
critérios de elegibilidade e se-
leção dos pescadores são tra-
tadas por meio dos canais de
comunicação daquele ministé-
rio.

A Caixa disponibiliza aten-
dimento aos beneficiários por
meio do telefone 0800-726-
0207, para informações refe-
rentes aos pagamentos. (Agen-
cia Brasil)

Mercado financeiro eleva estimativa
de inflação para 3,86% este ano

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram a estimativa
de inflação e crescimento da
economia este ano.

A projeção para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA – a inflação ofici-
al do país) subiu de 3,84% para
3,86%.

A informação consta do bo-
letim Focus, pesquisa semanal do
BC que traz as projeções de ins-
tituições para os principais indi-
cadores econômicos. Essa foi a
sexta elevação consecutiva.

Para 2020, a estimativa de
inflação se mantém há sete se-
manas em 3,60%. A previsão
para os anos seguintes também
não teve alterações: 3,75% em
2021, e 3,50% em 2022.

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

Selic
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, atu-
almente definida em 4,5% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

De acordo com as institui-
ções financeiras, no fim de
2020, a expectativa é que a taxa

básica também esteja em 4,5%
ao ano. Para 2021, as institui-
ções estimam que a Selic encer-
re o período em 6,13% ao ano.
A estimativa anterior era 6,15%
ao ano. Para o final de 2022, a
previsão segue em 6,5% o ano.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econô-
mica.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, o objetivo
é conter a demanda aquecida e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. A manutenção da
Selic indica que o Copom con-

sidera as alterações anteriores
suficientes para chegar à meta de
inflação.

Atividade econômica
A projeção para a expansão

do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – su-
biu de 1,10% para 1,12%, neste
ano. As estimativas das institui-
ções financeiras para 2020 va-
riaram de 2,24% para 2,25%.
Para os anos seguintes, não hou-
ve alteração em relação à pes-
quisa anterior: 2,50% em 2021
e 2022.

Dólar a R$ 4,15
A projeção para a cotação do

dólar permanece em R$ 4,15 no
fim de 2019, e em R$ 4,10 no
encerramento de 2020. (Agen-
cia Brasil)

Custo da indústria cai
0,9% no 3º trimestre
O Indicador de Custos Indus-

triais, que acompanha os custos
das empresas do setor do Bra-
sil, caiu 0,9% no terceiro tri-
mestre em relação ao trimestre
anterior, de acordo com dados da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) divulgados na se-
gunda-feira (16).

Em comparação com o mes-
mo período de 2018, a redução
foi de 2,1%. Conforme a confe-
deração, a redução foi influen-
ciada pela queda nos custos tri-
butário e de capital. e provocou
aumento de lucro e de competi-
tividade industrial tanto no mer-
cado doméstico quanto no exter-
no.

Na comparação com o se-
gundo trimestre, o componente
custos tributários teve redução
de 3,9% menor, influenciado
pelo crescimento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto, soma das ri-
quezas produzidas), que teve uma
expansão maior em proporção
ao aumento da arrecadação.

“A retração do custo tributá-
rio pode estar relacionada ao fato
de a arrecadação tributária não

ocorrer simultaneamente à pro-
dução, o que faz com que, em
momentos de retomada do cres-
cimento da produção, o PIB in-
dustrial cresça antes da arreca-
dação”, diz estudo da CNI.

Para a economista da CNI,
Maria Carolina Marques, a que-
da da taxa básica de juros, a Se-
lic, reduziu o custo de captação
dos bancos, permitindo que re-
passem a redução do custo, ao
menos em parte, aos tomadores
de empréstimo.

Adicionalmente, a queda da
Selic reduz a rentabilidade dos
títulos da dívida pública, o que
faz com que os bancos empres-
tem menos para o governo e
mais para o setor privado, ou
seja, para as famílias e para as
empresas. O aumento da oferta
de crédito também contribui
para a redução dos juros”, afir-
mou.

O terceiro componente do
indicador, o Índice de Custo de
Produção, apresentou queda de
0,3% influenciada pela redução
do custo com energia. (Agencia
Brasil)

A inflação medida pelo Índi-
ce Geral de Preços – 10 (IGP-
10) subiu para 1,69% em dezem-
bro deste ano. No mês anterior,
a taxa havia sido de 0,19%, se-
gundo dados divulgados pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Inflação do IGP-10 avança para
1,69% em dezembro, diz FGV

A taxa é também superior ao
1,23% de dezembro de 2018.

Em 12 meses, o indicador
acumula taxa de inflação de
6,39%, abaixo dos 7,92% regis-
trados em 2018.

Segundo a FGV, a alta do IGP-

10 foi puxada pelos preços no ata-
cado e no varejo. O Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo, que mede
o atacado, subiu de 0,25% em no-
vembro para 2,26% em dezembro,
enquanto que a inflação do Índice
de Preços ao Consumidor, que

mede o varejo, cresceu de 0,03%
para subiu 0,75% no período.

Por outro lado, a inflação do
Índice Nacional de Custo da
Construção caiu de 0,20% em
novembro para 0,06% em de-
zembro. (Agencia Brasil)
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MACIONE VIRGULINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONFEITEIRO, NASCIDO
EM JUREMA, PE NO DIA (20/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO VIRGULINO DA SILVA E DE MARIA LUIZA DOS SANTOS. FRANCINEIDE NORONHA
ROFINO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM CORONEL JOÃO
PESSOA, RN NO DIA (04/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO ALVES ROFINO E DE FRANCISCA NORONHA ROFINO.

PAULO HENRIQUE DE ARRUDA LAPO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO FERNANDES LAPO E DE ABIGAIL DE ARRUDA
FERNANDE LAPO. ANDRÉIA MARQUES VIEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO CARLOS COMENALE VIEIRA E DE PATRICIA MARQUES
NOGUEIRA VIEIRA.

RICARDO AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (29/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUIZ CASTRO AZEVEDO E DE GEORGETE MOREIRA AZEVEDO. LUÍSA
WALLIG BRUSIUS LUDWIG, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS, NASCIDA EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (28/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NICOLAU JORGE PECIL LUDWIG E DE ROSEMARIE WALLIG BRUSIUS
LUDWIG.

WILLIAM KADDISSI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE OPERAÇÕES, NASCIDO
EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (23/02/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE HABIB LICHA KADDISSI E DE MARTHA BOU ASSI KADDISSI. INGRID DE ALMEIDA SUKYS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (20/05/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO SUKYS
E DE MARIA BERNADETE DE ALMEIDA SUKYS.

ANDRÉ MASETTI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (21/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS MASETTI
JUNIOR E DE IDA TUFANO MASETTI. GIULIANA SAMPAIO DE REZENDE SAVATTERO, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/11/
1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GIULIANO CRISTIANO SAVATTERO
E DE ANA MARIA CARVALHO SAMPAIO DE REZENDE.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 0010363-86.2013.8.26.0100 (USUC 147) 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) Leonidas Teodoro Nogueira, Fátima de Aguiar Nogueira, Claudiney 
Walles Madeira dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Paulo Henrique Ferreira Casimiro ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Morro do Livramento, nº 179 Vila 
Nova Galvão - 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 1.165,86 m², contribuinte nº 198.130.0024-3 

dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
B 14 e 17/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053261-24.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANNIBAL HAFERS MENDES GONÇALVES, Brasileiro, Solteiro, Diretor de Empresas, CPF 398.199.878-22, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de BANCO BRADESCO S/A, objetivando o recebimento de  
R$ 98.788,81(01.12.2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor de sua conta corrente 
861-3, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. 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 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena 
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019.                            B 14 e 17/12
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da TS-8
PARTICIPAÇÕES LTDA, FAZ SABER, a todos que o presente edital
virem ou interessar possa que, JOÃO MARCELO MENDES SIQUEIRA,
brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 3.311.022-7-SSP/PR, CPF
nº 414.627.038-36, domiciliado na cidade de Curitiba/PR, residente na
Rua Desembargador Motta, nº 1.648, apartamento nº 156, fica intimado
a purgar a mora mediante o pagamento referente a 33 (trinta e três)
prestações em atraso, vencidas de 28/11/2017 a 28/10/2019, no valor
de R$612.059,60 (seiscentos e doze mil e cinquenta e nove reais e
sessenta centavos), e respectivos encargos atualizado na data de
hoje no valor de R$672.905,72 (seiscentos e setenta e dois mil,
novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos), que atualizado
até 04/02/2020, perfaz o valor de R$684.505,98 (seiscentos e oitenta
e quatro mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos), cuja
planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pela TS-8 PARTICIPAÇÕES LTDA,
para aquisição dos imóveis localizados na Rua Marcos Lopes, nº 272,
apartamento nº A24, localizado no 2º pavimento da Torre East, Lado A,
e a vaga nº 33M, na garagem localizada no 1º subsolo, ambos do
Condomínio Residencial Vila Nova Luxury Home Design, em Indianópolis
– 24° Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente
registrados sob n°s 4 e 5 nas matrículas nºs 217.894 e 218.075. 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. Fica o devedor
desde já advertido 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 da fiduciária, TS-8
PARTICIPAÇÕES LTDA, 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, 13
de dezembro de 2019. O Oficial. 14, 17 e 18/12
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Arlon Food NE Participações Societárias S.A.
CNPJ nº 27.541.343/0001-10 – NIRE 35.300.503.368

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2019
Local e Hora: Avenida Horácio Lafer, nº 160, 1º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, às 11 horas. Publicações Legais: Edital 
de convocação dispensado. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno 
Martins Silva; e Secretário: André Glezer. Deliberações da Ordem do Dia: Por unanimidade e sem reservas: Preliminarmente, 
aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário; em seguida, os acionistas aprovaram o aumento de capital social 
da Companhia em R$70.000,00, passando este de R$ 122.501.000,000 para R$122.571.000,00 mediante a emissão 
de 70.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado nos 
termos do inciso II do artigo 170, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. O aumento de capital ora deliberado é totalmente 
subscrito pelo acionista Arlon Latin America Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, 
conforme boletim de subscrição anexo à presente (“Anexo I”), e será integralizado no prazo de 30 dias a contar da presente 
data, mediante aporte de recursos em moeda corrente. O acionista Bruno Martins Silva neste ato renuncia ao direito de 
preferência para subscrever parte do referido aumento. Em consequência do aumento de capital ora deliberado, passa o 
“caput’ do Artigo 2.1 do estatuto social da Companhia a viger com a seguinte redação: “2.1. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito, é de R$122.571.000,00, dividido em 122.571.000 ações ordinárias, todas nominaivas e sem valor 
nominal.” Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas que em seguida a assinam. 
São Paulo, 16/09/2019. Assinaturas: Mesa: Bruno Martins Silva – Presidente; André Glezer – Secretário. Acionistas: 
Arlon Latin America Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior p. Bruno Martins 
Silva. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 510.309/19-7 em 23/09/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Agro Pecuária Nova Louzã S.A.
CNPJ 45.142.296/0001-13 - NIRE 35.300.009.053

Extrato da Ata da AGE em 04/11/2019
Data, Horário e Local: 04/11/2019, às 10h, na sede social em São Paulo/SP. Presenças: Maioria. Publicações: Editais 
de Convocação publicados no “DOE-SP” e no “O Dia”, nos dias 26, 30 e 31/10/2019. Mesa: Presidente: Maria Carolina 
Ometto Fontanari; e Secretária: Maria Virgínia Ometto Budoya. Deliberações: 1) A Presidente informou que a Com-
panhia recebeu, da Maria Virgínia Ometto Budoya, Carta de Renúncia ao cargo de Diretora Vice-Presidente, razão pela 
qual colocou-se em discussão e votação a eleição de novos membros da Diretoria. Não havendo qualquer manifestação 
contrária, foi aprovada a eleição (i) do Lucas Ometto Budoya, RG 43.923.568-6 SSP/SP, CPF 366.497.298-84, residente 
e domiciliado em Araras/SP, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, em substituição à Maria Virgínia Ometto Budoya, e 
(ii) do Thomás Ometto Budoya, RG 47.729.550-2 SSP/SP, CPF 395.255.348-47, residente e domiciliado em Araras/SP, 
para o cargo de Diretor sem designação específica, sendo certo que o mandato dos Diretores ora eleitos permanecerá em 
vigor até 31/07/2020. Os Diretores ora nomeados declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos na 
legislação que os impeça de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a 
administração da Companhia. Aprovada sem ressalva a proposta de remuneração anual global da Diretoria da Companhia 
para o período compreendido entre 04/11/2019 e 31/07/2020, no total de R$50.000,00, podendo este montante ser supe-
rior em até 40%, referente à remuneração variável e/ou correção, conforme pesquisa de mercado de empresa de 1ª linha, 
tendo sido tal proposta, observadas as abstenções legais, integralmente. Nada mais. JUCESP 599.538/19-3 em 19/11/2019.

Companhia Agrícola São Jerônimo
CNPJ 47.331.475/0001-24 - NIRE 35.300.060.458

Extrato da AGE em 04/11/2019
Data, Horário, Local: 04/11/2019, às 10h30, na sede social em São Paulo/SP. Presenças: Maioria. Publicações: Editais 
de Convocação publicados no “DOE-SP” e no “O Dia”, nos dias 26, 30 e 31/10/2019. Mesa: Presidente: Maria Carolina 
Ometto Fontanari; e Secretária: Maria Virginia Ometto Budoya. Deliberações: 1) A Presidente informou que a Companhia 
recebeu, da Maria Virgínia Ometto Budoya, Carta de Renúncia ao cargo de Diretora Vice-Presidente, razão pela qual colo-
cou-se em discussão e votação a eleição de novos membros da Diretoria. Não havendo qualquer manifestação contrária, foi 
aprovada a eleição (i) do Lucas Ometto Budoya, RG 43.923.568-6 SSP/SP, CPF 366.497.298-84, residente e domiciliado 
em Araras/SP, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, em substituição à Maria Virgínia Ometto Budoya, e (ii) do Thomás 
Ometto Budoya, RG 47.729.550-2 SSP/SP, CPF 395.255.348-47, residente e domiciliado em Araras/SP, para o cargo 
de Diretor sem designação específica, sendo certo que o mandato dos Diretores ora eleitos permanecerá em vigor até 
31/07/2020. Os Diretores ora nomeados declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos na legislação 
que os impeça de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a adminis-
tração da Companhia. Aprovada sem ressalva a proposta de remuneração anual global da Diretoria da Companhia para o 
período compreendido entre 04/11/2019 e 31/07/2020, no total de R$ 50.000,00, podendo este montante ser superior 
em até 40%, referente à remuneração variável e/ou correção, conforme pesquisa de mercado de empresa de primeira linha, 
tendo sido tal proposta, observadas as abstenções legais. Nada mais. JUCESP 599.337/19-9 em 19/11/2019,

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ANDRÉ GIULIESE, inscrito no CPF nº 247.874.308-66. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo 
II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na LIMINE TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 24.361.690/0001-72. 
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro (Deorf ) - Gerência Técnica em São Paulo II (GTSP2) - Avenida Paulista, 
nº 1.804 - 5º andar - CEP 01310-922, São Paulo - SP.

Hidrovias do Brasil S.A. 
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 29/10/2019, às 13:00, na sede social da Companhia, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, 
São Paulo-SP. Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires 
Faleiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a orientação de voto para realização de uma segunda distribuição de dividendos 
no ano aos acionistas da Limday S.A. (“Limday”), investida da Companhia; (ii) a Política de Compras da Companhia; e (iii) 
a orientação de voto para realização de redução do capital social da Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. (“HBVC”), 
subsidiária da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os membros do Conselho de Administração, após 
análise e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a 
instrução de voto para Alicia Gambetta votar, em AGO da Limday, a favor de uma segunda distribuição de dividendos no 
ano aos acionistas da Limday, em valor total em pesos uruguaios equivalente a US$1.000.000,00; (ii) aprovar a Política 
de Compras da Companhia, que ficará devidamente arquivada na sede da Companhia; e (iii) aprovar a orientação de voto 
para a Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A. votar, em AGE da HBVC, a favor da redução do capital social da HBVC, em 
valor total de R$103.793.451,60, para a absorção dos prejuízos acumulados até o mês de junho de 2019, bem como por 
julgar o capital social da HBVC excessivo à consecução dos seus objetivos sociais. Fica a Diretoria da Companhia e de 
suas subsidiárias autorizadas a praticar todos os atos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas. 
Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 29/10/2019. 
Assinaturas: Mesa: Otavio Lopes Castello Branco Neto – Presidente; Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária. 
JUCESP – Registrado sob o nº 599.072/19-2 em 19/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 
0013644-40.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível,do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo,Dr(a).CLAUDIA FELIX DE LIMA,na forma da Lei,etc.Faz 
saber a Amauri de Souza Martins,CPF 053.104.607-99,que 
Sergio Roberto Colaboni requereu o cumprimento da senten-
ça proferida,para receber a quantia de R$19.716,53(out/2019). 
Estando o executado em lugar ignorado,expede-se o presente 
edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e 
demais cominações legais, sob pena de multa e honorários 
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, 
§1º, do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 
impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.[17,18] 

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de Murillo Bechara, requerido por Maria Isabel de Faria Bechara 
- Processo nº0001544-21.2018.8.26.0704. A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 11/06/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de Murillo Bechara, MG-13.964.128, declarando a 
incapacidade relativa de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Maria 
Isabel de Faria Bechara, RG nº MG6.068.448. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2019. 

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica  
(0093652-38.2018.8.26.0100) - Processo principal: 0015492-96.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Nelson de Abreu 
Gonçalves, CPF 104.534.238-68, que nos autos da ação de Procedimento Comum Cível, requerida por 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi instaurado incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica da empresa Eica Equipamentos Industriais, CNPJ 59.170.977/0001-08, 
objetivando integrar seus sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim,  
o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi 

as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será  
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ 2ª VARA CÍVEL -
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 148/150 - Butanta - CEP 05582-000 -
Fone: (11) 3721-6399 - São Paulo/SP - E-mail:butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL
de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0000632-24.2018.8.26.0704 - 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
MARLI DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO, CPF 112.952.218-02, RG12885134-X, que
nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  movido pe lo CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TORRES DE SIENA, foi procedida a penhora do apar tamento nº
22, do 2º pavimento da torre 01 do empreendimento "Torres de Siena", situado na
Rua Agnaldo de Macedo, 50, Viela Um e Rua Bento de Barros e Ruy Camargo, no
Jd. Amaralina,Jaguaré, 13º Subdistrito – Butantã, com a área privativa de 54,92m2,
área comum de divisão não proporcional de 19,10m2 e área comum de divisão
proporcional de 21,96m2, totalizando 95,98m2, cabendo-lhe o direito a uma vaga
de garagem (matrícula 18.201 do 18º R.I da Capital). Encontrando-se a executa-
da em lugar incer to e não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL para
que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça IMPUGNAÇÃO,
sob pena de prosseguimento do feito nos ulteriores termos. 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 dezembro de 2019.
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FM2L Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ nº 21.628.499/0001-56 - NIRE 35.228.919.532

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 02/12/2019, às 09h00, na Rua Periquito, 160, aparta-
mento 151, São Paulo/SP. Mesa: Sócios - Luis Gustavo Finholdt Rocha 
- Presidente e Luis Fernando Finholdt Rocha - Secretário. Convocação/
Presença: Dispensada pela presença da totalidade do capital social, 
em conformidade com o art. 1.072 do Código Civil. Deliberações: 
“Aprovada por unanimidade” a redução do capital social do atual 
montante de R$ 6.000.000,00 para R$ 4.270.000,00 mediante o cance-
lamento de 1.730.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, todas 
subscritas e integralizadas pelos sócios Luis Fernando Finholdt Rocha 
e Luis Gustavo Finholdt Rocha. A devolução de parte do capital social 
ocorrerá da seguinte maneira: R$ 865.000,00 em dinheiro ao sócio Luis 
Fernando Finholdt Rocha, e 865.000,00 em dinheiro ao sócio Luis Gus-
tavo Finholdt Rocha. Em razão da redução de capital social, as partes 
dão a mais ampla, geral e irrestrita quitação, não havendo mais o que 
reclamar perante a sociedade. Os sócios assinam, nesta data, a altera-
ção contratual correspondente à redução do capital social deliberada 
e aprovada nesta reunião. Encerramento: Nada mais havendo a tratar 
lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos assinada. 
São Paulo, 02/12/2019. Mesa: Sócios - Luis Gustavo Finholdt Rocha - 
Presidente e Luis Fernando Finholdt Rocha - Secretário.

3 DAV - Participações e Investimentos Eireli
CNPJ (MF) 23.608.492/0001-06 - NIRE: 35602508303

Ata Sumária de Assembleia realizada em 16.12.2019
Vera Pagliuca Peruzzo Sessler, titular detentora de 100% do capital so-
cial da EIRELI, denominado 3 DAV - Participações e Investimentos Eireli, 
inscrita no CNPJ (MF) 23.608.492/0001-06, e NIRE nº 35602508303, com 
sede na Rua Sepatinim, 99, Sala 03, Vila Zelina, São Paulo, SP, CEP 03142-
050, tendo em vista decisão tomada em 16/12/2019, aprova o seguinte:
1) Reduzir o capital social em R$ 3.184.026,12, mediante o cancelamento 
de parte da participação das referidas quotas, passando o capital social a 
ser de R$ 50.000,00; 2) Aprovar a redução do capital com fundamento nos 
artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, a titular as-
sinou a presente ata a fi m de que as resoluções retro deliberadas produzam 
os seus efeitos de direito. Assinatura: Vera Pagliuca Peruzzo Sessler.
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Ministério da Saúde quer incluir mais
50 milhões de brasileiros no SUS

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, terça-feira, 17 de dezembro de 2019Página 4

às equipes de saúde. Com isso, a
ideia é aumentar o número de
pessoas acompanhadas nos ser-
viços de saúde, principalmente
quem recebe benefícios sociais,
crianças e idosos.

“O novo modelo de financia-
mento do SUS prioriza o atendi-
mento das pessoas no serviço
público de saúde, portanto, des-
tina mais verba para os locais
onde mais pessoas usam a aten-
ção primária. Isso permite uma
atenção primária mais justa e com
mais equidade”, disse o secretá-
rio de Atenção Primária à Saúde,
Erno Harzheim.

Antes, o cadastro dos paci-
entes no Sistema de Informação
em Saúde da Atenção Básica era
uma atribuição dos gestores e dos
profissionais de saúde. Segundo
a pasta, a novidade é que agora o
registro passou a ser um dos cri-
térios para pagamento das equi-
pes de saúde, recursos que vão
para a conta dos municípios. E,

para facilitar, o cadastro também
poderá ser feito pelo CPF do paci-
ente e não apenas pelo Cartão
Nacional de Saúde (Cartão SUS).

Esse cadastro pode ser feito
nas unidades de saúde ou mes-
mo durante as visitas domicilia-
res pelas equipes de Saúde da
Família, equipes de Atenção Pri-
mária e agentes comunitários de
saúde até abril do próximo ano.
Isso porque o primeiro pagamen-
to levando em consideração esse
critério começará a ser feito a par-
tir de maio de 2020.

De acordo com o ministério,
outros dois critérios utilizados
para definição dos recursos são:
melhora das condições de saúde
da população, como impedir o
agravamento de doenças crôni-
cas como diabetes e redução de
mortes de crianças e mães; e ain-
da a adesão a programas estraté-
gicos, como o Conecte SUS, para
informatização dos serviços, e
Saúde na Hora, que amplia o ho-

O Ministério da Saúde quer in-
cluir mais 50 milhões de brasileiros
no Sistema Único de Saúde (SUS).
Com esse objetivo, a pasta está
convocando gestores e profissio-
nais de saúde de todo país a atua-
lizarem o registro dos pacientes no
SUS. Para garantir essa mobiliza-
ção e estimular as prefeituras a ca-
dastrar e incluir mais brasileiros no
SUS, o governo federal vai repas-
sar ainda este ano R$ 401 milhões
a todos os municípios.

A portaria que autoriza os re-
cursos foi publicada no Diário
Oficial da União, na última quin-
ta-feira (12). Segundo o ministério,
serão R$ 8,9 mil para cada uma das
cerca de 45 mil equipes de Saúde
da Família, formadas por médicos,
enfermeiros, técnicos de enferma-
gem e agentes comunitários de
saúde que atendem a população
nos serviços atenção primária.

A medida é parte do Progra-
ma Previne Brasil, lançado no mês
passado, que traz uma nova pro-

posta de financiamento da aten-
ção primária. “Agora, consultas
médicas e exames garantirão mais
recursos federais. Assim, os ser-
viços de saúde que acompanha-
rem o dia a dia da saúde das pes-
soas, com consultas regulares e
exames, prevenindo doenças ou
evitando complicações, serão re-
compensados.”

Um dos novos critérios de fi-
nanciamento aos municípios
considerará o número de pesso-
as cadastradas nos serviços de
saúde para definir o valor de re-
cursos a ser repassado às secre-
tarias de Saúde dos municípios.
“Ou seja, quanto mais pacientes
acompanhados, mais recursos
para os municípios.”

Atualmente, cerca de 90 mi-
lhões de pessoas estão cadastra-
das nos serviços da atenção pri-
mária. De acordo com o ministé-
rio, a meta, a partir do cadastra-
mento, é chegar a cerca de 140
milhões de pacientes vinculados

rário de atendimento à população
com abertura das unidades du-
rante o almoço, à noite ou aos
fins de semana. Desta forma, o
governo vai distribuir R$ 2 bi-
lhões a mais no próximo ano para
os municípios que melhorarem a
saúde dos brasileiros.

A iniciativa visa ampliar o ca-
dastro dos usuários do SUS, pois
muitas pessoas são atendidas na
atenção primária, mas nem sempre
estão vinculadas às equipes de
saúde, o que garantiria um acom-
panhamento regular. Ou mesmo,
por não terem a saúde monitorada
no dia a dia, essas pessoas aces-
sam o SUS nas emergências hos-
pitalares, com quadros mais gra-
ves de doenças que poderiam ter
sido evitadas. O vínculo do cida-
dão à equipe permite o planejamen-
to da oferta de serviços nos muni-
cípios e o acompanhamento ade-
quado de cada paciente.

Harzheim defende que o ser-
viço de saúde precisa saber quem

são as pessoas para cuidar de pre-
venção, fazer o controle de doen-
ças, melhorar a prescrição dos me-
dicamentos e tratamentos, redu-
zir internações de emergência,
dentre outras ações. “O objetivo
é fazer a remuneração pelas pes-
soas cadastradas e não pelo cál-
culo de moradores de uma área de
atuação, sem considerar o atendi-
mento a estas pessoas, como era
feito antes. Por isso, a captação
[cadastro de pessoas] é um com-
ponente fundamental no novo
modelo de financiamento”, disse.

A atenção primária é a porta
de entrada do SUS. Neste nível
de atenção é possível resolver até
80% dos problemas de saúde das
pessoas. “Se a gente conseguir
colocar ainda mais pessoas den-
tro da atenção primária, monito-
rar a qualidade do cuidado ma-
terno-infantil, imunização e doen-
ças crônicas, o cidadão estará
mais bem cuidado”, finalizou Har-
zheim. (Agencia Brasil)

Caminhoneiros: ministro de Minas e Energia
nega possibilidade de greve

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, afirmou
na segunda-feira (16), ao comen-
tar a possibilidade de paralisação
dos caminhoneiros, que a situa-
ção está sob controle. Ele disse
que informações recebidas ao
longo do fim de semana e tam-
bém nesta manhã mostram que
não há problemas de desloca-
mento nas estradas, nem em
questões de segurança energéti-
ca e no setor econômico.

As indicações [de que não ha-

verá greve] mostram que não. “A
situação está bem próxima da nor-
malidade, se é que, neste momen-
to, não está normal”, enfatizou.

Segundo o ministro, a mobili-
zação da categoria está sendo
acompanhado pelo gabinete que
o governo montou com integran-
tes da sua pasta e dos ministéri-
os da Infraestrutura e da Justiça
e Segurança Pública, do Gabine-
te de Segurança Institucional e
da Casa Civil.

Albuquerque disse que o país

já apresenta índices que apontam
para um crescimento econômico
com atividade econômica susten-
tável e que isso vai beneficiar toda
a sociedade. Se há excesso de ca-
minhões comprados com a facili-
dade de crédito oferecida por ou-
tros governos, isso será absorvi-
do pelo mercado com o cresci-
mento da economia, afirmou o mi-
nistro. E, enquanto isso não ocor-
re, o governo toma medidas para
que todos os atores envolvidos
na questão contribuam para es-

tabelecer o diálogo e evitar a pa-
ralisação. O diálogo com associ-
ações e entidades de classe, em
caso particular, a dos caminho-
neiros, tem sido permanente,
acrescentou.

Para o ministro, o momento
atual é diferente do que o país vi-
veu durante o governo passado,
quando ocorreu a greve dos ca-
minhoneiros. “As expectativas
eram outras em relação ao país.
Hoje em dia há um novo governo.
Há resultados, e a sociedade tem

visto. Estamos trabalhando tudo
com bastante diálogo e transpa-
rência. Acho que a motivação que
houve no passado não existe ago-
ra”, completou.

Ele ressaltou que não se pode
restringir a questão dos caminho-
neiros ao preço do diesel, que foi
um dos motivos da paralisação
passada. “Às vezes, o motivo não
é aquilo que determina. É apenas
um estopim. Não é a questão do
preço do diesel. Já se veiculou,
inclusive, que o problema é um so-

matório de coisas. Não é só o com-
bustível”, enfatizou.

Segundo Albuquerque, não
será o menor preço do combustí-
vel que vai determinar um frete
com valores mais baixos. “Se você
não tem como transportar, não
adianta o preço do frete. Tem que
ter o que [e como] transportar. A
dinâmica da economia e o cresci-
mento econômico é que vão per-
mitir uma maior demanda e maior
emprego dessa categoria.” (Agen-
cia Brasil)
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Processo: 1105875-06.2018.8.26.0100 – ROSANA LIMA COSTA – ROMEU CORRENTINO DE MELLO
LIMA, Juiz de Direito: Dr. Paulo Nimer Filho Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO promovida por
ROSANA LIMA COSTA em face de ROMEU CORRENTINO DE MELLO LIMA, na qual alegou, em síntese,
que o interditando é seu genitor, encontra-se com 89 (oitenta e nove) anos de idade e apresenta sinais de
demência senil, na doença de Alzheimer - CID10: G30.0, bem como se encontra impossibilitado de exercer
os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, necessitando, portanto, de um Curador. Esclareceu
que o interditando é viúvo, auferindo, mensalmente, benefício previdenciário no importe de R$ 1.248,11 (um
mil, duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos), bem como a pensão por morte de sua esposa, no valor
de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo necessário que os pagamentos de tais benefícios
não sofram solução de continuidade. Ressaltou, ainda, que seu irmão, Wagner Cano Lima, não se opõe ao
ajuizamento da presente ação. Pugnou, assim, pela interdição do requerido, com a nomeação da requerente,
ROSANA LIMA COSTA, para o cargo de Curadora (fls. 01/05). Trouxe aos autos os documentos de fls. 26/
33. Após manifestação da douta Representante do Ministério Público (fls. 37), a requerente foi nomeada
Curadora Provisória do interditando (fls. 38/39). A Curadora Provisória informou a existência de bens em
nome do requerido (fls. 53/56). O interditando foi citado na pessoa de sua Curadora Provisória, porque não
se encontrava em condições de entender o teor do mandado, ante a constatação da Oficial de Justiça de que
o mesmo aparentava ser bem cuidado, porém com mobilidade reduzida e necessitando do auxílio de bengala
e de ajuda de terceiros para a realização de necessidades básicas. Quanto à sua capacidade de compreensão
e discernimento, aparentava estar prejudicada. Respondeu ao cumprimento da Oficial de Justiça, além de
algumas perguntas, percebendo-se, inclusive, o afeto pela filha. Contudo, não demonstrou interesse pelo
conteúdo do mandado e nem pareceu compreender sua natureza (fls.61). Em consequência, foi dispensada
a sua entrevista (fls. 65). Houve a nomeação de Curadora Especial/Defensora Pública ao interditando, que
ofereceu impugnação por negativa geral (fls.81/89), e apresentou quesitos a fls. 90/91. Réplica da Curadora
Provisória (fls. 105/107) e apresentação de quesitos a fls. 108, seguindo-se parecer do ilustre Dr. Promotor
de Justiça (fls. 111). Determinada a realização de prova pericial psiquiátrica de capacidade civil, foi juntado
o laudo de fls.123/141, sobre o qual se manifestaram a Curadora Provisória (fls. 151) e a Dra. Curadora
Especial/Defensora Pública (fls. 154), reiterando suas posições anteriores. A ilustre Dra. Promotora de
Justiça opinou, fundamentadamente, pela procedência do pedido, para o decreto de interdição do requerido,
limitado aos atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do
artigo 85 da Lei nº 13.146/2015 e do artigo 1.782 do Código Civil, com a nomeação da requerente ROSANA
LIMA COSTA como Curadora definitiva, como medida protetiva extraordinária (fls. 157/160). É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO. 2. Consoante dispõe a lei, “considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas” (art. 2º da Lei 13.146/15). Por expressa disposição legal, “a pessoa com deficiência
tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais
pessoas”, mas, sempre que necessário, “será submetida à curatela, conforme a lei”, como “medida protetiva
extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso”, pelo “menor tempo possível”
(art. 84, “caput”, §1º e 3º, da Lei 13.146/15). No caso dos autos, verifico que, quando do cumprimento da
respectiva diligência, o interditando foi citado na pessoa de sua Curadora Provisória, porque não se encontrava
em condições de entender o teor do mandado, ante a constatação da Oficial de Justiça de que o mesmo
aparentava ser bem cuidado, porém com mobilidade reduzida e necessitando do auxílio de bengala e de ajuda
de terceiros para a realização de necessidades básicas. Quanto à sua capacidade de compreensão e
discernimento, aparentava estar prejudicada. Respondeu ao cumprimento da Oficial de Justiça, além de
algumas perguntas, percebendo-se, inclusive, o afeto pela filha. Contudo, não demonstrou interesse pelo
conteúdo do mandado e nem pareceu compreender sua natureza (fls. 61). A informação vai ao encontro
daquelas constantes do relatório médico juntado aos autos pela requerente (fls. 10), bem como do laudo
pericial psiquiátrico produzido sob o crivo do contraditório (fls. 123/141), que concluiu, in verbis: “... 10
Conclusões: O paciente é portador de Demência na Doença de Alzheimer, de início tardio, sem sintomas
adicionais, moderadamente Grave (Código CID-10: F03)” (fls. 132). Além disso, em resposta aos quesitos
formulados, a Perita Judicial Psiquiatra esclareceu, expressamente à Dra. Curadora Especial/Defensora
Pública: “...13. Há restrição para atos de vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado? Resposta: Sim. As restrições são totais. ...” (fls.
137). Esclareceu, ainda, à Curadora Provisória: “...5. É o interditando total ou parcialmente incapaz de reger
sua pessoa e administrar seus bens, e praticar os demais atos da vida civil? Resposta: O interditando é
totalmente incapaz para prática de todos os atos da vida civil. ...” (fls. 140). Vê-se, enfim, que o interditando,
por enfermidade ou deficiência mental, tem impedimento de longo prazo, que, em interação com uma ou mais
barreiras, obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. Portanto, à luz das necessidades e circunstâncias do caso, a fim de facilitar o acesso do interditando
aos serviços públicos e aos serviços civis em geral, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da Constituição Federal) e em busca de seu melhor interesse, deverá ser protegido pelo instituto
da curatela. Saliente-se que a medida afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza
patrimonial e negocial, sem alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade,
à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme as necessidades e possibilidades do curatelado (art. 85,
“caput” e §1º, da Lei 13.146/15). Outrossim, claro está que o interditando está sendo auxiliado pela requerente,
pessoa de seu vínculo familiar (filha), sem impugnação de demais parentes, não havendo razões para alterar
tal quadro. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de ROMEU
CORRENTINO DE MELLO LIMA, brasileiro, viúvo, aposentado, inscrito no CPF/MF sob nº 071.814.348-53,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.051.065-2, nascido em Teresina/PI, filho de Cosme de Lima e
Leopoldina Aragão Mello Lima, residente e domiciliado na Rua Diana, nº 152, Perdizes, CEP 05019-000, São
Paulo-SP, port ador de Demência na Doença de Alzheimer, de início tardio, sem sintomas adicionais,
moderadamente Grave (Código CID-10: F03), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe Curadora definitiva na pessoa de sua filha, ROSANA LIMA
COSTA, inscrita no CPF/MF sob nº 088.566.618-61, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.785.768-
4, brasileira, casada, aposentada, residente e domiciliada na Rua Diana, nº 152, Perdizes, CEP 05019-000,
São Paulo-SP. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo
da presente sentença como edital, a ser publicada por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com
intervalos de dez (10) dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste E.
Tribunal de Justiça) e na plataforma do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local
deverá ser providenciada pela Curadora nomeada, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, comprovando
nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. A publicação na rede mundial de computadores
ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e- SAJ do E. Tribunal de
Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho Nacional de Justiça fica dispensada
enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença, acompanhada da Certidão
de Trânsito em Julgado, como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente,
para que o Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento,
sendo que o assento de casamento do interditado foi lavrado sob Matrícula nº 115147 01 55 1951 2 00058 065
0009106-47, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 11º Subdistrito Santa Cecília, neste Município
e Comarca de São Paulo/SP (fls. 12). Esta sentença, por cópia assinada digitalmente, servirá também como
termo de compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura
da Curadora nomeada (artigo 759, I, do Código de Processo Civil), para todos os fins legais. Deverá a Curadora
imprimi-la diretamente no portal e-SAJ do E. Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento a
Cartório. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem como em face da presumida
idoneidade da Curadora, DISPENSO a prestação de caução para o exercício da curatela (artigos 1.745 e
1.774, ambos do Código Civil). Todavia, em razão dos benefícios percebidos pelo interditado, DETERMINO
a prestações de contas anuais, pela Curadora, que deverá ser distribuída em autos apartados, Código da
Classe: 45 - Ação de Exigir Contas, Código do Assunto: 12234 – Curatela, por dependência a estes autos e
apresentada em forma mercantil, com apresentação de todos os documentos pertinentes. Sem condenação
nos ônus da sucumbência por se tratar de processo necessário. Ciência ao Ministério Público.  17 e 18/12

Enege Participações S.A. - CNPJ/MF nº 19.560.207/0001-49 - NIRE nº 35.300.46179-7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/07/19.

Aos 31/07/19 às 14 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Fernanda Rodrigues Novaes - Presidente; Oswaldo Américo Saul Filho - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar que esta ata seja lavrada 
sob a forma de sumário, como faculta o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar a absorção da parcela cindida da NOVA GERAES S.A., acima qualificada, nos termos do Protocolo de Justificação da 
Cisão Parcial, com versão da parcela cindida para esta Companhia. 3. Aprovar o Protocolo de Justificação da Cisão Parcial, o qual estabelece os termos e condições da Cisão parcial, bem como todos os seus 
anexos. 4. Ratificar a nomeação e contratação da S.S. Contadores Associados, acima qualificada (“Empresa Especializada”), como empresa independente especializada para proceder a elaboração, com base 
nos elementos constantes das demonstrações financeiras da Companhia cindida Nova Geraes levantadas na data-base de 30.06.2019, do Laudo de Avaliação. 5. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela 
Empresa Especializada com estrita observância do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação societária atualmente em vigor, o qual constitui anexo ao Protocolo de Justificação da Cisão Parcial. 5.1. 
O Laudo de Avaliação apurou que o valor contábil da parcela cindida na Data Base era equivalente a R$ 6.431.147,33. Em razão da aprovação da absorção da parcela cindida nos termos aqui previstos, o capi-
tal social da Companhia será majorado em R$ 2.820.000,00, passando de R$ 1.000,00 para R$ 2.821.000,00, dividido em 2.821.000, sendo 1.410.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 
1.410.500 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 5.1.1. Ato continuo, os Acionistas aprovaram, por unanimidade, as seguintes características atribuídas as ações preferenciais de emissão da 
Companhia: (i) com direito de voto; e (ii) com prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. 5.1.2. Em decorrência das alterações supramencionadas, a cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia 
passará a viger com a seguinte redação: Cláusula 5ª: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 2.821.000,00 dividido em 2.821.000 ações sendo 
1.410.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 1.410.500 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. § 1º. As ações preferenciais terão as seguintes características: (i) direito de voto; e 
(ii) prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. 6. Fica certo e ajustado que esta Companhia será responsável unicamente pelas obrigações diretamente relacionadas às parcelas do patrimônio da 
Nova Geraes vertidas a esta Companhia, com base neste ato e no Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, não tendo esta Companhia qualquer responsabilidade, por si ou solidariamente com a Nova Geraes, 
pelas obrigações remanescentes na empresa cindida, nos termos do § único do artigo 233 da Lei 6.404/1976. 7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 8. Autorizar os administradores da 
Companhia e da Nova Geraes a praticarem todos os atos necessários à implementação da Cisão parcial e à formalização das deliberações acima, inclusive, mas não limitado, ao arquivamento de todos os do-
cumentos pertinentes perante as repartições e órgãos competentes. Nada mais. São Paulo, 31/07/19. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social - Cláusula 1ª A 
sociedade girará sob a denominação social de Enege Participações S.A. (“Sociedade”), regendo-se pelo presente contrato e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Cláusula 2ª - A Sociedade tem 
sede em SP/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.485, 2º andar, sala 27, Bairro Jardim Paulistano, que é seu foro, e por resolução dos acionistas, poderá abrir, transferir e/ou encerrar filiais, escritórios e 
outras dependências em qualquer ponto do território nacional ou do exterior. Cláusula 3ª - A Sociedade tem por objeto social: (i) a administração de bens próprios, incluindo, mas não se limitando a compra, 
venda e locação de imóveis; e (ii) a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista, titular 
de debêntures ou partes beneficiárias. Cláusula 4ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades a partir da data da assinatura deste contrato. Capítulo II - Capital Social - 
Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 2.821.000,00 dividido em 2.821.000 ações, sendo 1.410.500 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal e 1.410.500 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. § 1º. As ações preferenciais terão as seguintes características: (i) direito de voto; e (ii) prioridade na distribuição de dividen-
dos, fixo ou mínimo. § 2º A propriedade de ações verificar-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro das Ações Nominativas”, ficando dispensada a emissão de cautelas. Qualquer transferên-
cia de ações será feita por intermédio da assinatura no respectivo termo do livro de Transferência de Ações Nominativas. § 3º O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante deliberação de 
acionistas representando a maioria do capital social. Cláusula 6ª As ações são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a 01 voto nas deliberações sociais. § 1º Os acionistas terão direito 
de preferência na subscrição de qualquer aumento de capital, na proporção do número de ações sociais por eles então detidas. § 2º Os aumentos do capital social poderão ser integralizados na forma, modo, 
condições e prazos conforme deliberação dos acionistas. Capítulo III - Assembleia Geral - Cláusula 7ª - A Assembleia Geral é o órgão superior da Sociedade, com poderes para deliberar sobre todos os negó-
cios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Cláusula 8ª - A Assembleia Geral dos Acionistas será convocada e instalada por 
qualquer Diretor, cabendo à direção de seus trabalhos ao acionista ou Diretor então presente que for escolhido pelos acionistas presentes, o qual designará um Secretário, acionista, Diretor, ou não, dentre os 
presentes, para secretariar os trabalhos. Cláusula 9ª - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, que poderá ser em forma de sumário, assinada pelos membros da mesa e pelos 
acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. Cláusula 10ª - A Assembleia Geral quando convocada terá as seguintes atribuições: I. Reformar o Esta-
tuto Social; II. Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria da Sociedade; III. Tomar, anualmente as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apre-
sentadas; IV. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações) e cisão da Sociedade, ou qualquer outra forma de reestruturação da Sociedade; V. Deliberar sobre a dissolução 
e liquidação da Sociedade e eleger e destituir liquidante(s); VI. Examinar e aprovar as contas do(s) liquidante(s); VII. Definir a remuneração global anual dos membros de qualquer órgão da Administração, incluin-
do benefícios indiretos; VIII. Deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de gravames, oneração de quaisquer ativos da Sociedade ou a realização de qualquer outro investimento pela Sociedade em valor in-
dividual ou agregado ao longo de um exercício social; IX. Deliberar sobre pedido de falência ou de recuperação da Sociedade, nos termos da legislação aplicável; X. Deliberar sobre qualquer alteração na política 
de distribuição de dividendos da Sociedade; XI. Deliberar sobre qualquer operação financeira que envolva a Sociedade, inclusive a concessão ou tomada de empréstimos e a emissão de debêntures não conver-
síveis em ações; § Único: As deliberações de qualquer Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, salvo nas hipóteses previstas na Lei das Sociedades Anônimas, serão tomadas pelo voto majoritário dos 
acionistas representando o total do capital votante da Sociedade. Capítulo IV – Administração - Cláusula 11ª - A administração da Sociedade será exercida pela Diretoria, composta de dois membros sendo 
um(a) Diretor(a) Presidente e um(a) Diretor(a) Administrativo(a), eleitos pelo prazo de três anos, podendo ser reeleitos, estando os seus membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. § 1o 
- Os Diretores são demissíveis a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas que também deliberará nos casos de vacância, e serão substituídos, nos casos de ausência ou impedimen-
to temporário, por um dos outros Diretores que for designado por escrito por aquele que se ausentar ou ficar impedido, exercendo o substituto as funções do substituído pelo prazo que durar a ausência ou impe-
dimento. § 2º - São nulos e ineficazes com relação à Sociedade os atos, contratos, documentos públicos ou particulares assinados por qualquer Diretor com abuso dos poderes ou estranhos ao objeto social, 
respondendo o signatário pelos danos que causar à Sociedade. § 3º - As deliberações da Diretoria destinadas a produzir efeitos com relação a terceiros constarão de ata lavrada no Livro próprio e registrada no 
registro competente. Cláusula 12ª - A(o) Diretor(a) Presidente e a(o) Diretor(a) Administrativo(a) compete, individualmente, representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos, 
contratos, distratos, que criem obrigações ou direitos para a Sociedade, inclusive abrir e movimentar conta bancária, sacar, endossar, ajustar financiamento, prestar garantia desde que vinculada a negócio rela-
cionado ao objeto social, exceto hipoteca, e nomear procuradores definindo, nos respectivos instrumentos de mandato a finalidade e os poderes específicos, e ainda o prazo, dispensado apenas nos mandatos 
para fins judiciais, podendo ser outorgada procurações com poderes específicos de um diretor a outro, para que este haja em nome da sociedade, ou a nomeação de um procurador terceiro, desde que nomea-
do pelos dois Diretores. § único - Os contratos, compromissos, escrituras públicas, hipotecas, cauções, ou qualquer documento relativo à negociação ou alienação de lote, lotes, desdobros, quadras, áreas ou 
partes do empreendimento que constitui objeto da Sociedade serão assinados em conjunto por dois Diretores. Capítulo V - Conselho Fiscal - Cláusula 13ª - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 
03 membros efetivos e igual número de suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente, que funcionará nos exercícios em que for deliberada sua instalação pela Assembleia Geral. Capítulo VI - Exer-
cício Social e Destinação Dos Resultados - Cláusula 14ª - O exercício social inicia em 1°de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Cláusula 15ª - Juntamente com as demonstrações financeiras, 
a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro liquido do exercício, na forma da legislação vigente. Cláusula 16ª - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes 
de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Cláusula 17ª - Do resultado do exercício, atendida a ordem legal, poderão ser deduzidos, ainda e facultativamente, os 
recursos fixados pela Assembleia Geral, como participação dos administradores nos lucros do exercício, atendidos os limites fixados em lei. Cláusula 18ª - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 anos, 
contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Sociedade. Cláusula 19ª - A Diretoria poderá declarar dividendo à conta dos lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes no último balanço, ou ainda em lucro apurado em balanços semestrais ou intermediários. Cláusula 20ª - A Diretoria poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos 
da legislação e regulamentação pertinentes, que poderão ser imputados aos dividendos pelo seu valor líquido do imposto de renda. Capítulo VII - Liquidação, Dissolução e Extinção - Cláusula 21ª - A Socie-
dade entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei. § Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação e ainda elegerá o Conselho Fiscal, que deve-
rá funcionar durante o período de liquidação. Capítulo VIII - Casos Omissos - Cláusula 22ª - Qualquer matéria não regulada pelo presente Estatuto Social será decidida pelos acionistas de acordo com as dis-
posições legais da Lei nº 6.404/76, conforme alterada de tempos em tempos. Capítulo IX – Vigência - Cláusula 23ª - O presente Estatuto entrará em vigor na data da sua aprovação pela Assembleia Geral. 
Capítulo X - Foro - Cláusula 25ª - O foro da cidade de São Paulo, sito na Praça João Mendes, será competente para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. Jucesp nº 459.012/19-8 em 27/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nova Geraes S.A. - CNPJ/MF nº 10.175.653/0001-65 - NIRE 35.300.45795-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Julho de 2019

Aos 31/07/19 às 09 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Fernanda Rodrigues Novaes - Presidente; Oswaldo Américo Saul Filho - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar que esta ata seja lavrada 
sob a forma de sumário, como faculta o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 2. Em observância ao artigo 10, alínea “d” do Estatuto Social da Companhia: aprovar a proposta de cisão parcial da Companhia nos 
termos do Protocolo de Justificação da Cisão Parcial, com versão da parcela cindida para a Companhia anônima já constituída, denominada Enege S.A., acima qualificada. As ações ENEGE serão atribuídas 
aos acionistas da Companhia em virtude da Cisão parcial na proporção de 1 (uma) ação ordinária de emissão da ENEGE para cada ação ordinária de emissão da Companhia atualmente detida. Em razão da 
aprovação da Cisão, o capital social da Companhia será reduzido em R$ 2.820.000,00, passando a ser de R$ 280.000,00, dividido em 280.000 ações, sendo 140.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal e 140.000 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 3. Aprovar o Protocolo de Justificação da Cisão Parcial, o qual estabelece os termos e condições da Cisão parcial, bem como todos os 
seus anexos. O Protocolo passa a integrar a presente ata como seus anexos. 4. Ratificar a nomeação e contratação da S.S. Contadores Associados, acima qualificada (“Empresa Especializada”), como empresa 
independente especializada para proceder à elaboração, com base nos elementos constantes das demonstrações financeiras da Companhia levantadas na data-base de 30.06.2019, do Laudo de Avaliação. 5. 
Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada com estrita observância do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação societária atualmente em vigor, o qual constitui anexo ao 
Protocolo. 5.1. O Laudo de Avaliação apurou que o valor contábil da parcela cindida na Data Base era equivalente a R$ de R$ 6.431.147,33. 5.2. Os valores constantes do Laudo de Avaliação serão refletidos no 
balanço patrimonial da Enege, acima qualificada, empresa para qual será vertido parcialmente o património da Companhia em decorrência da presente cisão parcial. 5.3. Os efeitos da Cisão Parcial também 
serão refletidos linha-a-linha no balanço patrimonial da Nova Geraes, de modo que o capital social da Companhia, que atualmente corresponde ao valor de R$ 3.100.000,00 será reduzido em R$ R$ 2.820.000,00, 
passando o capital social da Companhia a corresponder ao valor de R$ 280.000,00, dividido em 280.000 ações, sendo 140.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 140.000 ações preferenciais, 
nominativas e sem valor nominal. 5.1 Ato continuo, os Acionistas aprovaram, por unanimidade, as seguintes características atribuídas as ações preferenciais de emissão da Companhia: (i) com direito de voto; e 
(ii) com prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. 6. Fica certo e ajustado que esta Companhia será responsável unicamente pelas obrigações diretamente relacionadas à parcela do patrimônio 
mantida na Companhia, com base neste ato e no Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, não detendo qualquer responsabilidade, por si ou solidariamente com a empresa que receberá parcela cindida desta 
Companhia, pelas obrigações vertidas para a Enege, acima qualificada, nos termos do § único do artigo 233 da Lei 6.404/1976. 7. Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refle-
tir os ajustes decorrentes da Cisão parcial, conforme minuta anexa ao Protocolo de Justificação, passando os referidos dispositivos a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 280.000,00, dividido em 280.000 ações, sendo 140.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 140.000 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. § 1°. 
As ações preferenciais de emissão da Companhia terão as seguintes características: (i) direito de voto; e (ii) prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. § 2°. A propriedade de ações verificar-se-á pela 
inscrição do nome do acionista no livro de “Registro das Ações Nominativas”, ficando dispensada a emissão de cautelas. Qualquer transferência de ações será feita por intermédio da assinatura no respectivo 
termo do livro de Transferência de Ações Nominativas. § 3°. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. § 4º. As ações são indivisíveis 
perante a Companhia, a qual não reconhecerá mais de um proprietário para cada ação. 7.1. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 8. A Lista de Presença dos acionistas encontra-se como 
Anexo II a esta Ata de Assembleia Extraordinária. 9. Autorizar os administradores da Companhia e os da ENEGE a praticarem todos os atos necessários à implementação da Cisão parcial e à formalização das 
deliberações acima, inclusive, mas não limitado, ao arquivamento de todos os documentos pertinentes perante as repartições e órgãos competentes. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31/07/19. Estatuto 
Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. A Nova Geraes S.A. (“Companhia”) é uma Companhia por ações de capital fechado que será regida por este Estatuto Social e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto: a) A administração de bens próprios e gestão de empreendimentos; b) A participação no capital de outras Companhias 
como acionista, consorciada, quotista ou qualquer que seja a forma delas e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e no exterior; c) A operação de estacionamentos de veículos, 
abrangendo os serviços de arrecadação, conservação, manutenção, limpeza, segurança e jardinagem; e d) Locação de veículos próprios. Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485, 1o andar, sala 133, Jardim Paulistano. § Único Por resolução da Diretoria, poderão ser criados, transferidos ou extintos, escritórios, filiais, agências ou 
depósitos a qualquer e em qualquer ponto do território nacional. Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II -Do Capital Social e Ações - Artigo 5º. O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 280.000,00, dividido em 280.000 ações, sendo 140.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 140.000 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. § 1°.  
As ações preferenciais de emissão da Companhia terão as seguintes características: (i) direito de voto; e (ii) prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. § 2°. A propriedade de ações verificar-se-á 
pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro das Ações Nominativas”, ficando dispensada a emissão de cautelas. Qualquer transferência de ações será feita por intermédio da assinatura no respec-
tivo termo do livro de Transferência de Ações Nominativas. § 3°. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. § 4º. As ações são indivisíveis 
perante a Companhia, a qual não reconhecerá mais de um proprietário para cada ação. Capítulo III - Assembléias Gerais - Artigo 6º. As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Diretor Presidente, e em 
sua ausência por quaisquer dos demais Diretores, quando estes entenderem conveniente ou necessário, ou pelos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76. § 1°. As Assembléias 
Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente, e secretariadas por quem ele indicar. § 2°. No caso de ausência do Diretor, a Assembléia será presidida por quaisquer dos demais Diretores ou pelo acionista que 
na ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes e secretariada por quem ele indicar. Artigo 7º. As Assembléias Gerais se instalarão nos termos do artigo 125 da Lei nº 6.404/76. § 1°. Os anúncios ou 
convites de convocação, quando publicados, deverão conter o objeto da reunião, ainda que sumariamente, e designar o dia, a hora e o local para a realização da Assembléia Geral. § 2°. Independentemente das 
formalidades previstas no § primeiro e na legislação, ficará dispensada a convocação ali estabelecida e, será considerada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todos os acionistas. § 3°. Os acionistas 
poderão fazer-se representar nas Assembléias Gerais da Companhia por procuradores devidamente constituídos nos termos da lei. Artigo 8º. A Assembléia Geral dos Acionistas reunir-se-á por convocação, nos 
termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais 
exigirem o pronunciamento dos acionistas. Artigo 9º. As deliberações da Assembléia Geral, ressalvada as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por acionistas detentores de, no mínimo, a maioria 
do capital social total votante da Companhia. Artigo 10. Compete à Assembléia Geral determinar a destinação dos lucros apurados no Balanço anual da Companhia. Capítulo IV - Administração - Artigo 11. 
A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de 2 diretores, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, devendo estarem sempre em 
efetivo exercício de seu respectivo mandato. § 1°. Findo o mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a sua reeleição ou até a posse de seus sucessores. § 2º. Os Diretores ficam dispensados de 
prestar caução em garantia de sua gestão. § 3º. Cada diretor terá poderes e funções que lhe forem atribuídos por este Estatuto e pela Assembléia Geral. § 4°. A Diretoria poderá nomear procuradores que repre-
sentem a Companhia, cujo instrumento de mandato estabelecerá os poderes que lhes são atribuídos e seu prazo de vigência, exceto quanto às procurações com cláusula “ad-judicia”, que poderá ser por prazo 
indeterminado. § 5°. A prática de atos e a assinatura de contratos especiais, e de documentos que acarretem obrigações para a Companhia e/ou que exonerem terceiros de responsabilidades para com ela e que 
não estejam compreendidos no curso normal dos negócios sociais, dependerá sempre, para sua implementação, de consulta e aprovação à Assembléia Geral. Exemplificando, mas não se limitando, os seguin-
tes atos serão considerados especiais: a) a aquisição ou oneração de bens do ativo fixo da Companhia; b) contratação de empréstimos e financiamentos; c) concessão de empréstimos para terceiros que não 
estejam compreendidos no curso normal dos negócios da Companhia; d) emissão de avais, fianças, endossos e outras garantias de favor. Artigo 12. A Diretoria terá remuneração que lhe for determinada pela 
Assembléia Geral. Artigo 13. Os diretores eleitos serão investidos nos seus cargos no prazo de até 30 dias, a contar da data da Assembléia geral que os eleger, mediante Termo de Posse lavrado no “Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria”, sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstas nos artigos 145 a 158 da Lei nº 6.404/76, e pelo presente Estatuto. Artigo 14. Aos dire-
tores competem, em conjunto de 2 ou de forma isolada: a) representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; b) gerir com amplos poderes, os negócios da Companhia, para realização do 
objeto social; c) movimentar contas bancárias e realizar operações financeiras relacionadas com as atividades da Companhia, especialmente assinar cheques, aceitar, caucionar, descontar e endossar duplicatas, 
assinar contratos de cambio e outros títulos cambiais; d) convocar as reuniões da Diretoria, cumprindo e fazendo cumprir as resoluções e deliberações delas emanadas; e) celebrar atos e contratos ordinários 
relacionados as atividades da Companhia e; f) representar a Companhia perante repartições públicas, federais, estaduais e municipais, instituições financeiras, órgãos públicos em todas as suas esferas e peran-
te empresas particulares. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 15. A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal não permanente composto por 03 membros efetivos, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia 
Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. Os Conse-
lheiros poderão renunciar expressamente ao seu direito à remuneração, devendo consignar a renúncia na Ata da Assembléia Geral que aprovar sua instalação. Capítulo VI - Cessão e Transferência de Ações - 
Artigo 16. A venda, oneração, cessão ou transferência das ações, por qualquer forma, depende do consentimento expresso, por escrito dos demais acionistas, ficando reservado a estes, no caso de venda, 
cessão ou transferência de ações, o direito de preferência em igualdade de condições, na proporção das ações de que já são possuidores. § 1°. Se a maioria representativa do capital social não consentir com a 
venda, oneração, cessão ou transferência das ações e/ou não se interessar pela aquisição das mesmas, proceder-se-á ao pagamento das ações do referido acionista, retirando-se o mesmo da Companhia. § 2°. 
Sem prejuízo do disposto acima, os acionistas desde já reconhecem e aceitam que nenhuma ação poderá ser vendida, cedida ou transferida, caso os Acionistas Remanescentes venham a entender, que tal 
venda, cessão gravame ou transferência é prejudicial aos interesses da Companhia. § 3°. O direito de preferência pela aquisição das ações deverá ser exercido pelos Acionistas Remanescentes, no prazo de 30 
dias, contados da notificação que lhes deverá ser feita pelo alienante por intermédio do cartório de Títulos e Documentos. § 4°. Na hipótese de retirada ou dissidência o acionista notificará os demais de sua inten-
ção por escrito, com antecedência de 90 dias, por intermédio do cartório de títulos e documentos. § 5°. Os haveres do acionista retirante, dissidente, incapacitado ou excluído a qualquer título, por ato “inter-vivos 
ou causa-mortis” serão apurados com base no valor patrimonial contábil do Balanço Especial a ser levantado na ocasião e serão pagos em ativos patrimoniais da própria empresa, podendo ser, a exclusivo crité-
rio da Companhia, parte em ativos imobilizados e, se houver, parte em capital circulante liquido, tudo mediante redução de capital social, esta última em 36 parcelas iguais, mensais e consecutivas, atualizadas 
monetariamente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou outro índice legal que o substitua, obedecidas a periodicidade mínima para correção prevista em lei. § 6°. Em qualquer das hipóteses 
previstas no § 5º desta mesma cláusula, para a qual sejam utilizados, como forma de pagamento contratual, bens patrimoniais pertencentes à própria empresa, que integre o seu ativo imobilizado e que se ma-
terialize por meio de cisão parcial da Companhia ou de redução do capital social, fica desde já expressamente contratado que serão avaliados, valorados e baixados com exclusiva base no seu valor contábil re-
lativa à época do evento. § 7°. De sorte a sempre preservar a continuidade das atividades sociais e sobrevivência da empresa, os pagamentos dos haveres sociais, em bens ou moeda corrente, obedecerá a 
relação existente, tal como constante do Balanço Especial supra referido, entre o Ativo Permanente e o Disponível da Companhia. Capítulo VII - Do Exercício Social - Artigo 17. O exercício social tem início em 
01 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Capítulo VIII - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros - Artigo 18. Ao término de cada exercício social serão levantadas as demons-
trações financeiras da Companhia de acordo com as disposições legais e com os princípios de contabilidade geralmente aceitos. A Companhia poderá, a critério da Diretoria, levantar balanços semestrais, trimes-
trais ou em períodos inferiores. § 1º. Do resultado do exercício, serão deduzidos primeiramente eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. § 2º. Dos lucros líquidos apurados serão 
destinados: (a) 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social; e, (b) 0,1% sobre o lucro líquido ajustado, nos termos admitidos pela Lei nº 6.407/76, em seu artigo 202, para 
pagamento aos acionistas a título de dividendo anual obrigatório. § 3º. A Companhia poderá distribuir dividendos intermediários, ad referendum da Assembleia Geral. Artigo 19. A Companhia poderá levantar 
balanços mensais, podendo os acionistas declararem dividendos à conta do lucro apurado nos referidos balanços, bem como, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes no último balanço anual ou mensal. Capítulo IX - Transformação, Dissolução e Liquidação - Artigo 20. Em todos os casos de liquidação da Companhia, o Diretor fica, automaticamente, in-
vestida nas funções de liquidante, com amplos poderes para praticar todos os atos necessários à liquidação da Companhia, continuando o direito da Assembléia de deliberar como melhor julgar, ressalvadas as 
disposições legais aplicáveis. Capítulo X - Casos Omissos - Artigo 21. Qualquer matéria não regulada pelo presente Estatuto Social será decidida pelos acionistas de acordo com as disposições legais da Lei 
nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em tempos. Capítulo XI - Foro - Artigo 22. O foro da cidade de São Paulo, sito na Praça João Mendes, será competente para dirimir 
qualquer questão oriunda do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Jucesp nº 459.011/19-4 em 27/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Valco Administração, Participações e Represen-
tações Ltda, inscrita no CNPJ nº 63.090.278/0001-
17, NIRE 35201236132, com sede social na Avenida 
Paulista,nº 1793 - Bela Vista, São Paulo/SP, Cep 01311-
200, comunica o extravio das vias originais da Altera-
ção de Contrato Social de 20/10/1971 registrado na 
JUCESP sob nº 636.814/00-0 de 28/11/1972

LOREO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/MF Nº 
03.318.338/0001-84 - NIRE 35203750895 - Edital de Convocação 
- Ata Reunião dos Sócios - A sócia administradora Fabíola Piva, no 
uso das atribuições, convoca todos os sócios para se reunirem no 
dia 02/01/2020, no endereço da administradora Avenida Brigadeiro 
Faria lima, 1616 - apartamento 307 - SP/SP, às 10h em 1ª chamada 
e 10h30 em 2ª chamada, para deliberar sobre os seguintes assun-
tos: ordem do dia (i) alteração do endereço da sede (ii) aprovação do 
capítulo das reuniões (iii) aprovação do capítulo da retirada, faleci-
mento ou exclusão de sócios. São Paulo, 11/12/2019 - Fabíola Piva

Imobiliária São João S/A
CNPJ nº 49.709.983/0001-29 - NIRE 35.300.090.543

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29/08/2019
29/08/2019, às 10h, Araras/SP. Presenças: Maioria. Publicações: Editais de Convocação publicados no “DOE/SP” e Jornal 
“O DIA” nos dias 20, 21 e 22/08/2019. Mesa: Presidente: Maria Carolina Ometto Fontanari; e Secretária -  Maria Virgínia 
Ometto Budoya. Deliberações por unanimidade: 1) Os administradores da Companhia (i) Maria Carolina Ometto Fonta-
nari; e (ii) Maria Virgínia Ometto Budoya, representando em conjunto 0,017% das ações com direito a voto da Companhia, 
se declararam impedidos de votar a matéria. Aprovados o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 30/04/2019, publicados no dia 28/06/2019 nos Jornais DOE/SP e Jornal O DIA SP; 2) A 
administração da Companhia esclareceu que apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 30/04/2019, no valor de 
R$ 259.498,85 e que este lucro deveria ser utilizado para deduzir o saldo de prejuízos acumulados da Companhia, conforme 
dispõe o artigo 189, da Lei 6.404/76. e 3) Reeleitos os seguintes Diretores: (i) Diretor-Presidente - Sra. Maria Carolina Ometto 
Fontanari, brasileira, casada, industrial, RG 20.880.374-9 SSP-SP e CPF 167.920.558-75; (ii) Diretor Vice Presidente - Sra. 
Maria Virgínia Ometto Budoya, brasileira, casada, industrial, RG 9.843.430-5 SSP-SP, CPF 054.510.208-17; e (iii) Diretor sem 
designação específica - Carlos Alberto Orzari, brasileiro, casado, contador, RG 10.381.347-0 SSP/SP, CPF 017.430.898-13. 
Os Diretores poderão receber honorários desde que não ultrapasse o valor da média dos últimos 02 anos, acrescida de 
30%. O mandato da diretoria, o qual terá vigência de 1 ano, dar-se-á por prorrogado até a eleição dos que os substituírem. 
Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 481.996/19-9 em 09/09/2019.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA E NADIJANE GOMES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1977,
FILHO DE ALICIO FERREIRA DE SOUZA E DE MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE SOUZA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CABELEREIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM BELO JARDIM, PE, NO
DIA 30/04/1995, FILHA DE NADIELSON GOMES DA SILVA E DE MARIA DO CARMO SANTOS SILVA.

AGUINALDO BERNARDO DE SANTANA E LUANA FERREIRA GARCIA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE MÁQUINA, SOLTEIRO, NASCIDO EM FEIRA NOVA, PE, NO DIA 04/08/
1983, FILHO DE JOSÉ BERNARDO DE SANTANA E DE JOSEFA MARIA DO ESPÍRITO SANTO. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/
08/1986, FILHA DE DEVANIR FERREIRA GARCIA E DE LUCIMAR FERREIRA.

LUIZ ALBERTO RAMOS E MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM CAMPOS DO JORDÃO, SP, NO DIA 24/06/1990,
FILHO DE LUIZ RAMOS E DE MARIA ELEONORA RAMOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DOMÉSTICA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SABOEIRO, CE, NO DIA 10/11/1963, FILHA DE JOSÉ
DOMINGOS DE LIMA E DE MADALENA PEREIRA DE ALMEIDA LIMA.

ADEMILSON ALVES DE OLIVEIRA E NEIDE SANTOSDE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ARMADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM ARACAJU, SE, NO DIA 02/03/1975, FILHO DE
CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA E DE LUZINETE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COZINHEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA EM BARRA DO CHOÇA, BA,
NO DIA 19/05/1966, FILHA DE OTAVIANO LUCIO DE JESUS E DE DELMIRA SANTOS.

FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR E CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE FARMÁCIA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 15/03/1994, FILHO DE FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA E DE CLEONICE MOREIRA
DOS SANTOS OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO DE ENFERMAGEM,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/01/1994, FILHA DE JOSÉ CARLOS TIMOTEO
DE OLIVEIRA E DE MARIA AMELIA BISPO DA SILVA.

CARLOS ROBERTO CORSI E LUCIEIDE RUFINO MONTEIRO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1956,
FILHO DE ANTONIODE CORSI E DE ALEXANDRINA CLARIANA CORSI. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM IRECÊ, BA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 1976,
FILHA DE DAMIÃO RUFINO DE CAUDAS E DE MARTA NUNES MONTEIRO.

DÉBORA PAULINO DE JESUS DE LIMA E BIANCA TALITA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE COZINHA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/03/
1991, FILHA DE FRANCISCO ASSIS DE LIMA E DE MARCIA PAULINA DE JESUS LIMA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/06/
1989, FILHA DE E DE NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA.

LUIZ HENRIQUE CARDOSO SILVA E REJANE MARIA SANTANA DE OLIVEIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE ATENDIMENTO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 11/04/1994, FILHO DE ANTONIO BATISTA SILVA E DE LUCILENE CARDOSO SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE ATENDIMENTO, SOLTEIRA, NASCIDA EM VITÓRIA
DE SANTO ANTÃO, PE, NO DIA 03/01/1999, FILHA DE REGINALDO SEVERINO DE OLIVEIRA E DE
MARIA VERÔNICA DE SANTANA.

RAFAEL REIMBERG DA SILVA E RAFAELA PEREIRA BARREIROS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MECÂNICO DIESEL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/10/1993,
FILHO DE DEOCLECIANO OLEGARIO DA SILVA E DE PRAZER REIMBERG GOULART. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MAQUIADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
24/07/1993, FILHA DE RONÉRIO DA COSTA BARREIROS E DE LAUDECY ARCANJO PEREIRA
BARREIROS.

CLEDER MARQUES DE SOUSA E VIVIANE CRUZ DE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VENDEDOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/10/1982, FILHO DE JOÃO
PEREIRA DE SOUSA E DE IZABEL DA SILVA MARQUES DE SOUSA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR TECNICA DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 09/12/1984, FILHA DE MERIVALDO SANTOS DE JESUS E DE JOSELITA VICENTE DA CRUZ DE
JESUS.

ANTONIO FILHO ALMEIDA DOS SANTOS E DENISE MENDES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM RUY BARBOSA, BA, NO DIA 19/06/1977, FILHO
DE E DE MARIA GILDETE ALMEIDA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CABELEIREIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO LUÍS, MA, NO DIA 15/02/1987, FILHA DE JOSE RIBAMAR
DA SILVA E DE LUZIA ADELAIDE MENDES.

JAILTON LUIZ CRUZ DA SILVA E RENATA PIMENTEL DE SENA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BOMBEIRO CIVIL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/02/1998, FILHO
DE JOSÉ LUIZ DA SILVA E DE CLARICE DA CRUZ. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/01/1997, FILHA DE JOSÉ
MEIRELES DE SENA E DE CRISTINA DE MOURA PIMENTEL.

ANDERSON DOS ANJOS DOS SANTOS E MARIA DAIANE DA CRUZ SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/11/1987, FILHO DE
DOMICIO PEREIRA DOS SANTOS E DE BERNADETE DOS ANJOS DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM
AGRESTINA, PE, NO DIA 06/07/1993, FILHA DE JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO E DE LINDALVA
SIMÕES DA CRUZ.

CICERO BATISTA DA SILVA E SORAYA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PEDREIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM ÁGUA PRETA, PE, NO DIA 01/12/1958, FILHO DE SEBASTIÃO
BATISTA DA SILVA E DE LINDAMIRA DO LIVRAMENTO SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SEGURANÇA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/07/1968, FILHA DE E DE MARIA
JULIZ DOS SANTOS.

ANDERSON REIMBERG DE ANDRADE E THAMIRES LOPES ALVES FERREIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 27/06/1985, FILHO DE HENRIQUE REIMBERG DE ANDRADE E DE ELIZABETH
DE ALMEIDA ANDRADE. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDORA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/04/1990, FILHA DE JOSÉ FERREIRA SOBRINHO E DE
CIONE LOPES ALVES FERREIRA.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1092028-39.2015.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Lojão das Malhas
& Tricot Ltda - EPP CNPJ: 05.136.268/0001-79 (na pessoa de seu representante legal) e Marcos André
Dantas Pereira CPF: 261.911.338-55, que Vicunha Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/0001-93 ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 171.335,42 (Setembro/2015), representada
pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida formalizado através de 13 notas promissórias. Estando
os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetuem o
pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em
caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao
mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 18 de novembro de 2019. 17 e 18/12
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Agro Pecuária Campo Alto S.A.
CNPJ 44.220.929/0001-00 - NIRE 35.300.060.466

Extrato da Ata da AGE em 04/11/2019
Data, Horário, Local: 04/11/2019, às 11h, na sede social em São Paulo/SP. Presenças: Maioria. Publicações: Editais 
de Convocação publicados no “DOE-SP” e no “O Dia”, nos dias 26, 30 e 31/10/2019. Mesa: Presidente: Maria Carolina 
Ometto Fontanari; e Secretária: Maria Virgínia Ometto Budoya. Deliberações: 1) A Presidente informou que a Companhia 
recebeu, da Maria Virgínia Ometto Budoya, Carta de Renúncia ao cargo de Diretora Vice-Presidente, razão pela qual colocou-
-se em discussão e votação a eleição de novos membros da Diretoria, em substituição à renunciante. Não havendo qualquer 
manifestação contrária, foi aprovada a eleição (i) do Lucas Ometto Budoya, RG 43.923.568-6 SSP/SP, CPF 366.497.298-
84, residente e domiciliado em Araras/SP, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, em substituição à Maria Virgínia Ometto 
Budoya, e (ii) do Thomás Ometto Budoya, RG 47.729.550-2 SSP/SP, CPF 395.255.348-47, residente e domiciliado em 
Araras/SP, para o cargo de Diretor sem designação específica, sendo certo que o mandato dos Diretores ora eleitos perma-
necerá em vigor até 31/07/2020. Os Diretores ora nomeados declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes 
previstos na legislação que os impeça de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, 
de exercer a administração da Companhia. Aprovada sem ressalva a proposta de remuneração anual global da Diretoria da 
Companhia para o período compreendido entre 04/11/2019 e 31/07/2020, no total de R$ 370.000,00, podendo este mon-
tante ser superior em até 40%, referente à remuneração variável e/ou correção, conforme pesquisa de mercado de empresa 
de 1ª linha, tendo sido tal proposta, observadas as abstenções legais. Nada mais. JUCESP 599.014/19-2 em 19/11/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0230857-27.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito  
da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a Terra Agrícola Comércio e Representações Ltda, CNPJ 07.294.142/0001-58, na pessoa de seu representante 
legal e a Renato Justino da Silva, CPF 002.737.096-82, Vanessa Falco Afonso da Silva, CPF 037.952.976-26 e  
Fernando Torrone, CPF 840.232.951-91, que DVA Agro do Brasil Comércio Importação e Exportação de Insumos 
Agropecuários Ltda e DVA Especialidades Comércio Importação e Exportação de Insumos Agropecuários Ltda, ajuizaram 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 104.475,67 (dez/2009), referente ao anadimplemento 
das duplicatas nºs 000000616, 0000042962, 0000042961, 0000004931 e 0000004932. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou 
reconheçam o crédito das exeqüentes, 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, atualizadas, prazos estes que começarão a 

sem benfeitorias, situados na Fazenda Almas, designados como sendo Glebas 1 e 2, com área total de 622,00,00has cada 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2019.   B 17 e 18/12

Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 0161509-48.2011.8.26.0100 (583.00.2011.161509).  
A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito da 24ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber  
a Hélio Madalena, CPF 644.780.256- 49, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, 
requerida por Flor da Manhã Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda contra Churrascaria 
Brazeirão Ltda, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 
Churrascaria Brazeirão Ltda, CNPJ 05.209.581/0001-90, objetivando integrar seus sócios, no polo 
passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito 
em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em  

especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações 
 

e publicado. São Paulo, 01/11                                                              B 17 e 18/12

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0007758-51.2019.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Eduardo Henrique 
Pizzuto Bezerra do Nascimento, Brasileiro, CPF 267.587.538-40, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 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 decurs o do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 7.127,85, 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 edi tal, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019. 
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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.

LUCIMARA DO NASCIMENTO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM CAMPINA GRANDE, PB NO DIA (05/01/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADEILDO DO NASCIMENTO SILVA
E DE LUCIENE BELO BARBOSA. TAMIRES MARTINS DE SOUZA DOS ANJOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE LOJA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA
(26/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE
LUIS DOS ANJOS E DE SILVANE MARTINS DE SOUZA DOS ANJOS.

MATHEUS JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECÂNICO AUTOMOTIVO,
NASCIDO EM SANTA ISABEL, SP NO DIA (23/11/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHO DE ERIVALDO JOSÉ DA SILVA E DE MARILENE MARIA DA SILVA.
AMANDA DA SILVA PINHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/07/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO FERREIRA PINHEIRO E DE MARTA CRISTINA DA SILVA.

RAPHAEL ANTINORI PASSEGGIO VIGNOLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITARIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO CONSOLATO VIGNOLA E DE MONICA
ANTINORI PASSEGGIO VIGNOLA. ALINE DE OLIVEIRA SOUZA ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO RADIALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/10/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO DE ALMEIDA FILHO
E DE ELIZABETTE DE OLIVEIRA SOUZA ALMEIDA.

ANTONIO CARLOS FOGANHOLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FOGANHOLI E DE ROSA MARIA ESCRAFANI FOGANHOLI. ROSANIA
CHAVES ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM MACARANI, BA NO DIA (03/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ROSALVO BATISTA ROCHA E DE MARIA CHAVES ROCHA.

GERFESON MENDES SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO, NASCIDO
EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (28/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO DE SOUZA E DE MARIZENE JESUS MENDES
SOUZA. ADRIANA SANTIAGO DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTONOMA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA DIADEMA, SP, FILHA DE JOÃO
BOSCO DIAS E DE CRISTINA GUEDES SANTIAGO DIAS.

GEAM DE ARAÚJO MIRANDA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE LOJA,
NASCIDO EM POÇÃO DE PEDRAS, MA NO DIA (06/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO DA SILVA MIRANDA E DE ANTONISETE DE
ARAÚJO MIRANDA. THAIS RIBEIRO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/02/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE GOMES DE ALMEIDA E DE
ROZALMA RIBEIRO DE ALMEIDA.

MARIVALDO DOS SANTOS BRAGA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONFEITEIRO,
NASCIDO EM LAJEDO, PE NO DIA (25/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE IVANILDO DOS SANTOS BRAGA E DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
BRAGA. TAYNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BALCONISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/12/1999), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLEITON SONCIN LOPES DE
OLIVEIRA E DE RUTE ALVES DA SILVA.

WILLIAM DOS SANTOS REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PAISAGISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADEMAR GARCIA DOS REIS E DE SANDRA BATISTA DOS SANTOS.
FERNANDA FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CREMILDA FERREIRA DA SILVA.

KENEDY BRASSICA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE PINTOR,
NASCIDO EM TEODORO SAMPAIO, SP NO DIA (12/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MÁRIO PEREIRA E DE RAQUEL BRASSICA PEREIRA.
SHIRLY DOS SANTOS PEREIRA CARVALHO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LOJA, NASCIDA EM ITAMARAI, BA NO DIA (25/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIMAR DOS SANTOS CARVALHO E DE ELISETE DOS
SANTOS PEREIRA.

ALEXANDER DE ARAUJO DANTAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA DANTAS E DE MARIA APARECIDA DE
ARAUJO DANTAS. GRAZIELA DE ASSIS VIEIRA  SCAVONE, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALVINO DA SILVA VIEIRA E DE
FRANCISCA ROCHA DE ASSIS VIEIRA.

REGINALDO JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ RONALDO DA SILVA E DE IRENE MARIA DA SILVA. BRUNA APARECIDA
RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTETICISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (01/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANA DA CONCEIÇÃO RAMOS.

RAFAEL BARBOSA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR DE SEGUROS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ZILDO LOPES FILHO E DE MARIA DE FÁTIMA BARBOSA LOPES. SABRINA
GONÇALVES RAPOSO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA
EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (24/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO ANTONIO RAPOSO E DE SOLANGE GONÇALVES.

STEVANS JOHANSSON SANT OS MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (08/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO FRANCISCO MACEDO E DE MARIA ESTELA DOS SANTOS
OLIVEIRA. TAMARA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE PERIVAN DE SOUZA SANTOS E DE JANETE PEREIRA SANTOS.

GILSON LOPES DA CRUZ,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OPERADOR DE CABO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOEL MACEDO DA CRUZ E DE TEREZINHA LOPES DA
CRUZ. VANDERLÉA NUNES LUCENA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM IMACULADA, PB NO DIA (20/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ QUIRINO DE LUCENA E DE JOSEFA NUNES DE LUCENA.

RICARDO ABREU DE ALMEIDA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE TÉCNICO
DE FINANÇAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/07/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RONALDO VASCONCELOS DE ALMEIDA E DE
VANDERLENA ABREU LIMA. NATHALIA VICENTE ANUNCIADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1990), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSNI PIRES ANUNCIADO E DE
MARIA ELIANE GOES VICENTE ANUMCIADO.

FABRICIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ANTONIO PEREIRA E DE MARA CRISTINA PEREIRA
DA SILVA. BRUNA CAROLINE GONÇALVES SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE DE CUSTUMER, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUCIANO ALMEIDA SANTOS E DE
VILMA GONÇALVES SANTOS.

JUAN PABLO PREDEBON ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARQUITETO, NASCIDO
EM URUGUAIANA, RS NO DIA (25/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE JOHNNY ROCHA ECHEVERRIA E DE ELIZABETE TEREZINHA
PREDEBON ROCHA. MARIANE ZALAMENA LUCIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/03/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO LUCIA E DE LUCIANE
DE SOUZA ZALAMENA.

BRUCE LIMA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE CONTAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO DOS SANTOS E DE MARIA CELIA DE LIMA.
MÁRCIO FERRARI MEDEIROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VETERINÁRIO, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (18/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO DE MARIO
MATEUS MEDEIROS E DE ENIDES FERRARI MEDEIROS.

CLEBER TEODORO PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, NASCIDO EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (07/12/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEGISMUNDO TEODORO DA
SILVA E DE ARLETE MARTINS PEREIRA DA SILVA. THAISA BRUNO MORENO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/10/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RUDNEY MORENO
E DE ROSANA BRUNO MORENO.

ANTÔNIO LÚCIO VENTURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PAISAGISTA, NASCIDO EM
PIRANGA, MG NO DIA (20/12/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VICENTE ANTÔNIO VENTURA E DE ANA LÚCIA. MARIA OSMARINA ANTUNES
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO,
PI NO DIA (06/06/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA PORTO FIRME, MG, FILHA DE MANOEL
ANTUNES DE FREITAS E DE FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA.

CARLOS JOSE CORREA DE ARAUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALDIR CORREA DE ARAUJO E DE RITA GARCIA DE
ARAUJO. REJANE APARECIDA SEEFELDER FLÁVIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
ESTILISTA, NASCIDA EM RANCHARIA, SP NO DIA (04/02/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO FLÁVIO E DE VALNICE SEEFELDER FLÁVIO.

ANTONIO TADEU DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO MOT ORISTA - FUNCIONÁRIO
PUBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (07/10/1954), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA E DE MARIA CELIA DE
OLIVEIRA. MARIA VILMA SILVA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM CASTRO ALVES, BA NO DIA (28/04/1963), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE OTACILIO JOAQUIM DA SILVA E DE ALBERTINA MARIA DA SILVA.

PAULO ROGÉRIO DE AGUIAR POI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DIRETOR DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, NASCIDO EM ASTORGA, PR NO DIA (14/05/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDEMIR POI E DE APARECIDA
GOMES DE AGUIAR POI. RAQUEL BARBOSA SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ EDMILSON SOUZA E DE MARIA DE FÁTIMA
BARBOSA DA SILVA.

ISMAEL RODRIGUES VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE ROBERTO VIEIRA E DE MARIA DIANA RODRIGUES
VIEIRA. DAIANI FELICIANO ROSA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOELITO DO NASCIMENTO E DE DULCE FELICIANO
ROSA DO NASCIMENTO.

BERNARD PATRICK MAXIMILIEN DIAS LAPORTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PATRIK RAOUL ANDRÉ LAPORTE E DE ELZA
MARIA DIAS LAPORTE. MAIA FERNANDA VALENZUELA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
MARKETING, NASCIDA EM ARGENTINA NO DIA (09/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO RUBEN VALENZUELA E DE CRISTINA BEATRIZ
LOSADA DA VALENZUELA.

PAULO VITOR PEPE MEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PAULO MEIRA DA SILVA E DE MARIA ELIZABETH PEPE MEIRA DA SILVA.
NELCILEIDE PASSOS DO VALE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CUIDADORA, NASCIDA EM
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, BA NO DIA (24/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ REIS DO VALE E DE NATALICE PERCILIA PASSOS.

RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ATLETA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA E DE MARINES DE ALMEIDA OLIVEIRA. CAMYLA
PAMELA PEREIRA PARDINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (21/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ROQUE UDSON FERNANDES PARDINHO E DE PAULA PEREIRA PARDINHO.

JOSÉ VALDIR DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO EM NOVA
OLINDA, CE NO DIA (12/01/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ CLARINDO DA SILVA E DE ROSA HENRIQUE DA SILVA. MARIA JOSÉ ALVES DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM BONITO, PE NO DIA (14/04/
1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
MARCELINO DOS SANTOS FILHO E DE MARIA JOSÉ ALVES.

HUMBERTO RAIMUNDO DE JESUS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOT ORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JAILSON DE JESUS E DE MARIA APARECIDA RAIMUNDO. JACIRA DOS SANTOS SOUZA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FISCAL DE ONIBUS, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (07/
10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
VICENTE DE SOUZA E DE JOSEFA DOS SANTOS SOUZA.

EWERTON SILVA RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA TRIBUTÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WELTON LIMA RODRIGUES E DE BENEDITA MARIA DA
SILVA. FERNANDA SANTOS BARROSO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (22/02/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO BARROSO DE OLIVEIRA
E DE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS LIMA.

LUCIÉLIO DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE COZINHA, NASCIDO
EM LIVRAMENTO DO BRUMADO, BA NO DIA (02/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROSALIA MARIA DE JESUS. ADRIANA SILVA DE JESUS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GARÇONETE, NASCIDA EM RIO DE CONTAS, BA NO DIA
(12/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA OSASCO, SP, FILHA DE ILTON JESUINO DE JESUS E DE
MARIA DE LOURDES SILVA DE JESUS.

RAPHAEL GOMES DE ARAUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR, NASCIDO
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (10/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE OLAVO DE ARAUJO FILHO E DE SANDRA GOMES DE ARAUJO. MARIANA
MARQUES MADURO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (30/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ADAUTO MARQUES MADURO E DE CECILIA MARQUES MADURO.

KAIQUE DIAS DA ROCHA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (12/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
DIADEMA, SP, FILHO DE MANOEL APARECIDO NOIA DA ROCHA E DE SIMONE DIAS DA ROCHA.
AMANDA GOMES MARIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
DIADEMA, SP NO DIA (17/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE APARECIDO GOMES MARIANO E DE JULIA ALVES GOMES.

EFRAIM ROSA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE MOTORISTA,
NASCIDO EM CUBATÃO, SP NO DIA (18/04/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBERTO ROSA DE LIMA E DE LUCINEIDE PEREIRA BARBOSA DE
LIMA. JÉSSICA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SANT O
ANDRÉ, SP NO DIA (16/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANA PAULA DE OLIVEIRA.

ELIAS ROSALVO VITORINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/10/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO
DIADEMA, SP, FILHO DE JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SILVA E DE ZILMA VITORINO SILVA. BEATRIZ
LOPES DUARTE DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA,
NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (02/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE RODRIGO DUARTE DO NASCIMENTO E DE ELIZETE LOPES DO
NASCIMENTO.

LAELSON DOS SANTOS SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
RIO REAL, BA NO DIA (11/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MACHADO DE SOUZA FILHO E DE IVONETE ARAUJO DOS SANTOS. TÂNIA
MACHADO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (04/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ISRAEL DE SOUZA E DE MIRALVA MACHADO DE SOUZA.

DIEGO BRAGANÇA DE SOUZA LIMA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR,
NASCIDO EM EMBU, SP NO DIA (19/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDIR DE SOUZA LIMA E DE ELZA TEREZINHA BRAGANÇA BISPO.
MARCELLE LIMA CIRILO VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCELO CIRILO VIEIRA E DE TATIANA PEREIRA LIMA VIEIRA.

RODOLFO CHAVES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM CAMPINAS, SP NO DIA (16/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EURIDES JOSÉ DE OLIVEIRA E DE MARIA ELZEMIRA
CHAVES DE OLIVEIRA. THAISE LOTTI DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENGENHEIRA QUÍMICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/03/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGUINALDO JOSÉ RAPOSO DE
SOUZA E DE MARIA DE LOURDES LOTTI.

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
BOM JESUS DA LAPA, BA NO DIA (09/04/1952), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE QUINTINO FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARIA FRANCISCA DOS
SANTOS. DOMINGAS FRANCISCA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM PARATINGA, BA  NO DIA (05/04/1965), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA E DE MARIA
FRANCISCA DE SOUZA.

GILDASIO DA ANUNCIAÇÃO SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA,
NASCIDO EM ALAGOINHAS, BA NO DIA (01/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ SANTANA DOS SANT OS E DE MARIA NILZA DA
ANUNCIAÇÃO SANTOS. REGIANE NEVES MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDA EM MONJOLOS, MG NO DIA (05/07/1992), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTÔNIO MOREIRA E DE MARIA
INÊZ SOUZA NEVES MOREIRA.

LUCAS OLIVEIRA CUNHA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EMILIANO LUIZ GONZAGA DA CUNHA E DE VANEIDE
OLIVEIRA DA ROCHA CUNHA. CAMILA MARQUES CAETANO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM LEME, SP NO DIA (15/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO MANUEL CAETANO E DE MARIA
HELENA MARQUES CAETANO.

CRISTOVÃO HENRIQUE DUTRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/02/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EURIPEDES FERREIRA DUTRA E DE MARIA APARECIDA NAVES DUTRA.
VIVIAN DE PAIVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/08/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VILMAR ASSUMPÇÃO DE PAIVA E DE MARIETA FERREIRA DE PAIVA.

LINCOLN BERGER GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMPRADOR,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (27/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS AMARO GOMES DA SILVA E DE LEIA BERGER GOMES DA SILVA.
BRUNA GOUVÊA COLAMARINO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURICIO COLAMARINO LOPES E DE MARIA CRISTINA
SIMONI GOUVÊA COLAMARINO LOPES.

GILBERT O JUNQUEIRA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO LOPES E DE MARA APARECIDA ALVES
JUNQUEIRA LOPES. RAQUEL THAME DE TOLEDO ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO MÉDICA VETERINÁRIA, NASCIDA EM PIRACICABA, SP NO DIA (15/01/1987), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO CESAR DE TOLEDO
ALMEIDA E DE GIZELE THAME.

ICARO FERTONANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE REDES, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALENTIM FERTONANI E DE BARBARA APARECIDA SILVEIRA. PAULA SANTOS
DE MELO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE PEDRO CUSTODIO MELO E DE ZILDA ALMEIDA DOS SANTOS.

LUCAS OLIMPIO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (12/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE AURELIO OLIMPIO E DE ELIANE DE SOUSA OLIMPIO. LETICIA KATLEN DE JESUS LIMA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ATENDIMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(22/08/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EDIRALDO DE JESUS LIMA E DE ANA PAULA DA CONCEIÇÃO DE JESUS.

SADORQUE GAY, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE MÁQUINA, NASCIDO EM
REPUBLICA DO HAITI NO DIA (19/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSEPH SADRAQUE GAY E DE ROSENIE MECHARLES. LOURDENA
BRUNOT, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM HAITI NO DIA (01/04/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSEPH DORES
BRUNOT E DE VEROLENE MOISE.

CHANG RO ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE LOJA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ELIAS ANTONIO DE ANDRADE E DE FRANCISCA PIRES DE ANDRADE.
HANMI CEDEÑO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE SOLON RODRIGUES LIMA E DE YISEL DE LOS ANGELES CEDEÑO RODRIGUES LIMA.

JAIR AYABE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERÁRIO, NASCIDO EM
JUQUIÁ, SP NO DIA (10/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JAIZINHO SOUSA DOS SANTOS E DE SILVANA MIEKO AYABE DOS SANTOS. LAIS
MISA ALMEIDA OGATA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TRADUT ORA, NASCIDA EM
HAMAOKA, PROVÍNCIA DE SHIZUOKA, JAPÃO NO DIA (24/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SIDINEI MASSAMI OGATA E DE LUCIA VERÔNICA
CARDOSO DE ALMEIDA OGATA.

BRUNO MEIRELES NAVES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SETE LAGOAS, MG NO DIA (13/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WANES JOSÉ RODRIGUES NAVES E DE KÁTIA CRISTINA MEIRELES NAVES.
MARCELA DE QUEIROZ BERNARDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA
EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (27/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO BERNARDES DE MELO E DE LUCIMARA DE QUEIROZ
BERNARDES.

FERNANDO MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO EM
RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (09/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JUDITH ANALIA MARTINS. SAMANDA CIBELLE DA SILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA DE RH, NASCIDA EM OTAJAÍ, SC NO DIA (20/07/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MARIA DA
SILVA E DE ERNESTINA GOMES DA SILVA.

WILLIAM FERREIRA DOS ANJOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FERREIRA DOS ANJOS E DE JOSEFA NUNES FERREIRA DOS
ANJOS. ISLANDE RIBEIRO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE VIAGENS,
NASCIDA EM PIATÃ, BA NO DIA (04/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE LAUDENOR JOSÉ DE SOUZA E DE TEREZA RIBEIRO SOUZA.

WENDERSON GOMES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EST OQUISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUCARMO ALVES DE OLIVEIRA E DE ANTONIA DE
MARIA GOMES DE OLIVEIRA. CAROLINE SILVA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ERIELSON SILVA PEREIRA E DE CASSIA SILVA SANTOS.

GUSTAVO MARINHO POLEGATO CASTELAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ROBERTO POLEGATO CASTELAN E DE ODETE
MARINHO RODRIGUES. CAROLINA DE FREITAS OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENGENHEIRA AGRÔNOMA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/07/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO AFONSO BIANCHI
OLIVEIRA E DE VALERIA RODRIGUES DE FREITAS OLIVEIRA.

GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROJETISTA
MECANICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE IVO SOARES DE OLIVEIRA E DE ZORAIDE SOARES DE
OLIVEIRA. PILAR MONTERO ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EMINASON MARCELINO DA ROCHA E DE TERESINHA
GUIMARÃES MONTERO.

NELSON ROBERTO RODRIGUES,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/04/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO SOUZA RODRIGUES E DE ILDA DE SÃO JOSÉ
RODRIGUES. CLEIDE RIBEIRO ALVES CREMM, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
ASSISTENTE SOCIAL, NASCIDA EM UMUARAMA, PR NO DIA (08/06/1964), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ACIL RIBEIRO ALVES E DE MARIA
DO CARMO COELHO DOS SANTOS.

FLAVIO NASCIMENTO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SANTA MARIA DA VITÓRIA, BA NO DIA (13/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA. POLIANA ARAÚJO
DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DEPILADORA, NASCIDA EM ITAPÉ, BA
NO DIA (12/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO E DE SIRLEN ARAÚJO SANTOS.

HÉLIO RAMOS DA SILVA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE HÉLIO RAMOS DA SILVA E DE MARINA MANOEL DE SIQUEIRA. HELOISA
SEIXAS VASCONCELOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE HENRIQUE DE VASCONCELOS E DE ROSIANE
MARIA DE SEIXAS VASCONCELOS.

RAUL OSSADA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTATÍSTICO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (17/02/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE OSWALDO OSSADA E DE YOKO SAITO OSSADA. SIMONE MARIKO SIGUEMATU, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO FARMACEUTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/12/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE KAZUO SIGUEMATU
E DE ELIZA YOSHIKO UTIDA SIGUEMATU.

ANTONIO BRUNO MONTORO NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO BRUNO MONTORO JUNIOR E DE TÂNIA
LUCIA  ASSAD MONTORO. RAYSSA BERNARDI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE NEST OR BERNARDI E DE DILSILENE BARACHO DA SILVA BERNARDI.

DANIEL DEMOLA CAVALCANTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO LOPES CAVALCANTI E DE ELIZABETH ALFERES DEMOLA
CAVALCANTI. BRUNA BERGAMASCHI SACCOMAM, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MEDICA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIELSON SACCOMAM E DE SIMONE TARAIA
BERGAMASCHI SACCOMAM.

RICARDO HERBST, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (21/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ RICARDO HERBST E DE ADRIANA DE FREITAS BARROS DO AMARAL ROCHA HERBST.
BÁRBARA ADRIANA THEREZA ANKERKRONE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM SANTOS, SP NO DIA (15/11/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIO FRANCFORT ANKERKRONE E DE MIRIAN CLAUDIA
THEREZA.

BRUNO OLIVEIRA FERREIRA DA GRAÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROJETISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIMILSON FERREIRA DA GRAÇA E DE LINAETH DE
OLIVEIRA. RAYANA MIRELLI DOS ANJOS ABRÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA
EM NUTRIÇÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JURIEL CESAR DE OLIVEIRA ABRÃO E DE DEBORA
MARIA DOS ANJOS.

Siltotal Holding S/A. 

AGO Realizada em 05 de Novembro de 2019
CNPJ/MF nº 26.664.058/0001-23  | NIRE 35.300.498.674

1. Local Data e Hora: Realizada em 05/11/2019, às 10h30min, na sede social da  SIL-
TOTAL HOLDING S/A., São Paulo/SP. CEP: 04.530-001. 2. Convocação e Presença:
Convocação dispensada de acordo com o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença da totalidade
dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença
de Acionistas”. 3. Mesa: Presidente: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secretário: Ale-
xandre Corrêa Corrêa. 4. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações

-
ção de dividendos. 5. Deliberações: Deliberam os acionistas, por unanimidade de votos

5.1. Aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração,
-

cerrado em 31/12/2018. 5.2. 

forma: I. II. III.
destinados a reserva para expansão. 5.3. Aprovar a lavratura desta ata em forma sumá-
ria, conforme artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a

conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 05/11/2019. (ass) Presiden-
te: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secretário: Alexandre Corrêa Corrêa; Acionista:
SILMORE COMPANY SOCIEDAD ANONIMA, por seus representantes legais, Fernan-
do Gabriel Itzaina Sanchez e Carlos José Rolim de Mello. 7. Assinaturas: Presidente:
Fernando Gabriel Itzaina Sachez e Secretário: Alexandre Corrêa Corrêa. JUCESP nº
610.680/19-5 em 28/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

Alcoa World Alumina Brasil Ltda.
CNPJ 06.167.730/0001-68 - NIRE 35 2 2153286 1

Extrato de Alteração de Contrato Social
Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil 
Brasileiro. Data: 17 de dezembro de 2019. Local das Publicações: Observados os termos do § 1º do artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro, as 
publicações ocorrerão nos órgãos oficiais da União e dos Estados onde se encontram os seguintes endereços: Sede Social: Avenida das Nações Unidas, 
14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, sala 1, Chácara Itaim, São Paulo, SP, CEP 04533-085. Filiais: (i) Rodovia Poços de Caldas/Andradas - s/nº - Km 10 
- Parte C - Zona Rural, CEP 37719-005, Poços de Caldas, Minas Gerais; (ii) Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Km 18, nº 03,  
Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís, Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande de Juruti, s/nº, Porto Capiranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA. 
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, bem como reunião ou assembleia, observados os termos dos §§ 2º e 3º do 
artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. Deliberações: 1. As Sócias decidem unanimemente reduzir o capital social da Sociedade de R$ 5.751.131.585,45 
(cinco bilhões, setecentos e cinquenta e um milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), representado 
por 575.113.158.545 (quinhentos e setenta e cinco bilhões, cento e treze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentas e quarenta e cinco) quotas 
com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real), para R$ 5.641.820.854,45 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, oitocentos e vinte mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), representado por 564.182.085.445 (quinhentos e sessenta e quatro bilhões, cento e 
oitenta e dois milhões, oitenta e cinco mil e quatrocentas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, por reputá-
lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, tendo ponderado os seguintes fatores para a 
conclusão do excesso do capital social: a) O contrato social da sociedade estabelece que as quantidades excedentes de caixa devem ser distribuídas 
aos sócios na forma de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de redução de capital; b) Cotejando-se as projeções de resultados com 
as necessidades de investimentos apresentadas pela administração, basicamente de pequena monta já que direcionados à manutenção do parque 
produtivo atual, conclui-se que a Sociedade continuará a acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que configura excesso de capital social.  
1.1. Deste modo, propõe-se a redução do capital social em R$ 109.310.731,00 (cento e nove milhões, trezentos e dez mil e setecentos e trinta e um reais) 
com o cancelamento de 10.931.073.100 (dez bilhões, novecentos e trinta e um milhões, setenta e três mil e cem) quotas representativas do capital social 
da Sociedade e o pagamento de R$ 0,01 (um centavo de real) por quota cancelada a cada uma das sócias, na proporção de suas participações no capital 
social da Sociedade. 1.2. Como consequência da deliberação tomada, as sócias resolvem por unanimidade alterar a cláusula 6ª do Contrato Social da 
Sociedade, que passará a ter a seguinte nova redação: “Cláusula 6ª - O Capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional 
é de R$ 5.641.820.854,45 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, oitocentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 
cinco centavos), representado por 564.182.085.445 (quinhentos e sessenta e quatro bilhões, cento e oitenta e dois milhões, oitenta e cinco mil e 
quatrocentas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

Sócia Nº de quotas Valor da quota (R$) % (aproximação) do Capital Social Valor do Capital Social (R$)
Alcoa Alumínio S.A. 257.846.595.570,00 0,01 45,70 2.578.465.955,70
Alumina Limited do Brasil S.A. 171.897.729.680,00 0,01 30,47 1.718.977.296,80
Alcoa USA Holding Company 39.489.014.905,00 0,01 6,99 394.890.149,05
Alumina Brazil Holdings PTY Limited 26.326.009.710,00 0,01 4,67 263.260.097,10
Alcoa World Alumina LLC 18.617.335.167,00 0,01 3,30 186.173.351,67
Grupiara Participações S.A. 30.003.240.519,00 0,01 5,32 300.032.405,19
Butiá Participações S.A. 20.002.159.894,00 0,01 3,55 200.021.598,94
Total 564.182.085.445,00 0,01 100 5.641.820.854,45

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. Parágrafo Segundo: Para efeito do exercício do direito de voto e para cálculo do montante a ser distribuído a cada sócia, a título de dividendos, 
bem como para atribuição de outros direitos econômicos às quotas representativas do capital social, será considerado o número de quotas detido por 
cada sócia, independentemente de seu valor nominal.”. Assinaturas: (assinaturas) Otávio Augusto Rezende Carvalheira: Diretor-Presidente das 
quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A.; (assinaturas) Carlos Eduardo Mahfuz: Procurador da quotista Alcoa World Alumina LLC; 
(assinaturas) Luciano Francisco Pacheco do Amaral Neto: Procurador da quotista Alcoa USA Holding Company; (assinaturas) David Dias de Sousa: 
Diretor das quotistas: Alumina Limited do Brasil S.A. Butiá Participações S.A. e Procurador da quotista Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: 
Gustavo Cordeiro Mendonça e Ivana Guedes Brigante.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095025-87.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre
Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ DE SOUZA, CPF
273.676.588-59, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação de
Rotarianos de São Paulo, CNPJ 61.370.094/0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade
Higienópolis), objetivando o recebimento de R$ 80.574,15 (Setembro/2018), representada pelo instrumento
particular de confissão de dívida nº 13.374, firmado entre as partes em 27/10/2015. Estando a executada em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
09 de dezembro de 2019. 17 e 18/12

USJ-Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 48.119.937/0001-07 - NIRE 35.300.051.858

Extrato da Ata da AGE em 04/11/2019
Data, Horário, Local: 04/11/2019, às 14h30, na sede social em São Paulo/SP. Presenças: Maioria. Publicações: Editais 
de Convocação publicados no “DOE-SP” e “O Dia”, nos dias 26, 30 e 31/10/2019. Mesa: Presidente: Hermínio Ometto 
Neto - Presidente do Conselho de Administração; e Secretário: João Ometto Neto - Vice-Presidente do Conselho de Admi-
nistração. Deliberações: 1) O Presidente informou que a Companhia recebeu, dos Srs. Thomás Ometto Budoya e Filipe 
Gonçalves Borges, Cartas de Renúncia aos respectivos cargos de Conselheiro de Administração, razão pela qual colocou-se 
em discussão e votação a eleição de novos membros do Conselho de Administração, em substituição aos renunciantes. Não 
havendo qualquer manifestação contrária, foi aprovada a eleição (i) da Maria Virginia Ometto Budoya, RG 9.843.430-5 
SSP-SP, CPF 054.510.208-17, residente e domiciliada em Araras/SP, para o cargo de Conselheira sem designação espe-
cífica, em substituição ao Thomás Ometto Budoya, e (ii) do Guilherme Faggion Castagna, RG 27.694.875-0 SSP/SP, 
CPF 276.604.708-50, residente e domiciliado em Araras/SP, para o cargo de Conselheiro sem designação específica, em 
substituição ao Filipe Gonçalves Borges, sendo certo que o mandato dos Conselheiros ora eleitos permanecerá em vigor 
até 31/07/2020, data em que se encerraria o mandato dos Conselheiros substituídos. Os Conselheiros ora nomeados 
declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as atividades 
mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia. 2) Na sequência foi 
apresentada a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o período compreendendo entre 
04/11/2019 e 31/07/2020, mais precisamente (i) o total de R$ 45.000,00, para o Conselho de Administração, bem como (ii) 
o total de R$ 40.000,00 para a Diretoria, podendo este último montante ser superior em até 40%, referente à remuneração 
variável e/ou correção, conforme pesquisa de mercado de empresa de 1ª linha para o período supra mencionado, tendo 
sido tal proposta, observadas as abstenções legais, integralmente aprovada sem qualquer ressalva. Nada mais. JUCESP 
599.495/19-4 em 19/11/2019

DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF 07.314.070/0001-63 - NIRE 35.219.856.515

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 22/11/2019, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital 
social da DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ocasião em que deliberam sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade, de R$ 78.904.000,00 (setenta e oito 
milhões, novecentos e quatro mil reais), para R$ 48.904.000,00 (quarenta e oito milhões, novecentos e quatro mil 
reais); (ii) Aprovação do novo quadro do capital social e participação societária da Sociedade.

JZM VIVAMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
CNPJ 17.828.811/0001-88 - NIRE 35.227.435.329

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 22/11/2019, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital 
social da JZM VIVAMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., ocasião em que deliberam sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade, de R$ 6.187.409,00 (seis milhões, 
cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e nove reais), para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ); (ii) Aprovação do 
novo quadro do capital social e participação societária da Sociedade.

JSL – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
CNPJ/MF 11.792.563/0001-86 - NIRE 35.224.169.385

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 22/11/2019, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital social 
da JSL – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., ocasião em que deliberam sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade, de R$ 51.933.502,00 (cinquenta e um milhões, novecentos 
e trinta e três mil, quinhentos e dois reais), para R$ 1.933.502,00 (hum milhão, novecentos e trinta e três mil, 
quinhentos e dois de reais) ); (ii) Aprovação do novo quadro do capital social e participação societária da Sociedade.
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SF 146 Participações Societárias S.A. 
CNPJ/ME nº 34.189.633/0001-01 – NIRE 35.300.538.391

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: aos 23/09/2019, às 11 horas, na sede da Companhia, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjuntos 
11 e 13, Pinheiros, São Paulo-SP. 2. Mesa: Presidente – Sr. Fabio Abreu Schettino; Secretária – Sra. Ana Cláudia Marques 
Spini. 3. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. 
4. Ordem do dia: apreciar e deliberar sobre (i) a alteração da denominação social da Companhia; (ii) a alteração do endereço 
da sede da Companhia; (iii) a alteração do objeto social da Companhia; (iv) o aumento do capital social da Companhia; (v) 
o recebimento do pedido de renúncia formulado nesta data pelos Srs. Luis Guilherme de Souza Silva, Lawrence Santini 
Echenique e Luis Fernando Elias Falleiros, abaixo qualificados, aos cargos de Diretores sem designação específica da 
Companhia; (vi) em razão dos referidos pedidos de renúncia no item (v), a eleição dos Srs. André Kinjo Kubota, Fabio Abreu 
Schettino e Rene Pinto da Silva, abaixo qualificados, para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia; (vii) a renu-
meração, reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (viii) a autorização para que os diretores e/ou os 
procuradores da Companhia possam praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários para a execução das 
deliberações aqui mencionadas. 5. Deliberações: os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, 
aprovaram: 5.1. A alteração da denominação social para Hidrovias do Brasil Administração Portuária Santos S.A. Em 
razão da deliberação tomada acima, o Artigo 1 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 1. Hidrovias do Brasil Administração Portuária Santos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com 
prazo de duração indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 
6.404 de 15/12/1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”).”  5.2. Aprovar a alteração do endereço da sede da 
Companhia, atualmente localizada na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjuntos 11 e 13, 
Pinheiros, para a Cidade de Santos-SP, na Av. Eduardo Pereira Guinle, S/N, Armazéns XII e XVII e Armazém de Sal (T-8), Bairro 
Doca. Em razão da deliberação tomada acima, o Artigo 2 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 2. A Companhia tem sua sede social e foro legal na Cidade de Santos-SP, na Av. Eduardo Pereira Guinle, 
S/N, Armazéns XII e XVII e Armazém de Sal (T-8), Bairro Doca, podendo abrir filiais, agências, escritórios e estabelecimentos 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria ou da Assembleia Geral.” 5.3. Aprovar a 
alteração do objeto social da Companhia, o qual passa a ser de movimentação de granéis sólidos minerais, especialmente 
fertilizantes e sais, e atividades relacionadas, pelo Porto de Santos, no Estado de São Paulo. Em razão da deliberação tomada 
acima, o Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 3. A Companhia 
tem por objeto social a movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, e 
atividades relacionadas, pelo Porto de Santos,-SP.” 5.4. Aprovar um aumento no capital social da Companhia no valor de 
R$43.904.263,00, passando o atual capital social da Companhia de R$600,00 para R$43.904.863,00, mediante a emissão 
de 43.904.263 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 cada uma, sendo 
totalmente subscritas pela acionista Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de 
São Paulo-SP, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, sala 01, Pinheiro, a serem integralizadas em moeda corrente nacio-
nal no prazo máximo de 3 meses, conforme boletim de subscrição anexo (Anexo I). Em razão da deliberação tomada acima, 
o Artigo 4 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4. O capital social totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado é de R$43.904.863,00, dividido em 43.904.863 ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal. § Único: O capital social subscrito e não integralizado pelo acionista deverá ser pago nos termos e condições 
estabelecidos no respectivo boletim de subscrição.” 5.5. O recebimento do pedido de renúncia formulado nesta data pelos 
Srs. Luis Guilherme de Souza Silva, RG nº 30.267.600-4 SSP/SP e CPF/ME nº 355.147.028-63; Lawrence Santini Eche-
nique, RG nº 43.727.670-3 SSP/SP e CPF/ME nº 360.198.918-28; e Luis Fernando Elias Falleiros, RG nº 43.508.530-X 
SSP/SP e CPF/ME nº 368.147.958-50, aos cargos de Diretores sem designação específica da Companhia. 5.6. Em virtude 
dos pedidos de renúncia acima mencionados, a eleição dos Srs. André Kinjo Kubota, RG nº 30.970.743-2 SSP/SP e CPF/
ME nº 335.148.858-00; Fabio Abreu Schettino, RG nº 1.719.352 SSP/PA e CPF/ME nº 426.953.842-20; e René Pinto da 
Silva, RG nº 21.349.493-0 SSP/SP e CPF/ME nº 096.097.018-50, aos cargos de Diretores sem designação específica da 
Companhia, com prazo de mandato de 2 anos. 5.6.1. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos 
mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria, 
o qual será arquivado na sede da Companhia. 5.6.2. As declarações prestadas pelos Diretores ora eleitos de que não estão 
impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade, encontram-se arquivadas na sede da 
Companhia. 5.7. A renumeração, reformulação e consolidação do Estatuto Social, o qual integra a presente ata como Anexo 
II. 5.8. Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todo e qualquer outro 
documento necessário para implementar as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral Extraordinária. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 7. Assinaturas: Mesa: 
Presidente – Sr. Fabio Abreu Schettino; Secretária – Sra. Ana Cláudia Marques Spini. Acionista: Hidrovias do Brasil – Holding 
Norte S.A. São Paulo, 23/09/2019. Anexo II: “Estatuto Social” Nome e Duração: Artigo 1. Hidrovias do Brasil Administra-
ção Portuária Santos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida por este 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/1976 e suas alterações posteriores (“Lei 
das S.A.”). Sede Social: Artigo 2. A Companhia tem sua sede social e foro legal na Cidade de Santos-SP, Av. Eduardo Pereira 
Guinle, S/N, Armazéns XII e XVII e Armazém de Sal (T-8), Bairro Doca, podendo abrir filiais, agências, escritórios e estabele-
cimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria ou da Assembleia Geral. Objeto 
Social: Artigo 3. A Companhia tem por objeto social a movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, espe-
cialmente fertilizantes e sais, pelo Porto de Santos-SP. Capital Social: Artigo 4. O capital social subscrito e parcialmente 
integralizado é de R$43.904.863,00, dividido em 43.904.863 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § Único: O 
capital social subscrito e não integralizado pelo acionista deverá ser pago nos termos e condições estabelecidos no respec-
tivo boletim de subscrição. Ações: Artigo 5. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. Artigo 6. Todas as ações da Companhia serão nominativas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro 
das ações em nome de cada acionista no livro próprio. Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 7. Com a competência 
prevista em lei e neste Estatuto Social, as Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente nos 4 primeiros 
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigi-
rem. Artigo 8. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer um dos Diretores, que deverá indicar, dentre os presen-
tes, o Secretário. Artigo 9. Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam 
registradas em seu nome no livro próprio com 1 dia útil de antecedência da data designada para a realização da referida 
Assembleia Geral. § Único: Os acionistas poderão ser representados por procuradores, nos termos da Lei das S.A., devendo 
apresentar a qualquer um dos Diretores cópia da respectiva procuração com pelo menos 1 dia útil de antecedência da data 
designada para a realização da referida Assembleia Geral. Administração da Companhia: Artigo 10. A administração da 
Companhia compete somente à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social, estando os 

Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 1º: Todos os membros da Diretoria tomarão 
posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse 
de seus sucessores. § 2º: A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração global dos Diretores e a sua distribuição. 
Artigo 11. Além daquelas previstas na Lei das S.A., as seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em Assembleia 
Geral: (i) fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e aprovação do plano de negócios, que deverá conter o 
orçamento e o detalhamento dos objetivos e estratégias de negócios para o período em questão (“Plano”); (ii) fixação e 
alteração da remuneração individual, dos benefícios indiretos e dos demais incentivos dos Diretores, observado o limite 
global de remuneração estabelecida anteriormente pela Assembleia Geral, (iii) aprovação de planos de participação de lucros, 
bem como estabelecimento de critérios para remuneração e políticas de benefícios dos Diretores e da Companhia; (iv) 
aquisição ou alienação de participação em outras sociedades; (v) determinação do voto da Companhia em qualquer reunião 
ou assembleia de qualquer sociedade na qual a Companhia detenha participação direta; (vi) chamadas de capital, dentro do 
limite do capital social subscrito; (vii) emissão de ações ordinárias, bônus de subscrição ou títulos conversíveis em ações e 
determinação dos termos e condições de cada emissão; e (viii) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações 
e sem garantia real. Diretoria: Artigo 12. A Diretoria será composta por 2 a 5 Diretores, sem designação específica, acio-
nistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por essa destituíveis a qualquer tempo, sendo 
todos os Diretores sem designações específicas. § 1º: Os Diretores serão eleitos pelo prazo de mandato de 2 anos, sendo 
admitida a reeleição. § 2º: Findos os seus mandatos, poderão ser nomeados novos Diretores por meio de deliberação 
aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas. Caso o quórum de aprovação não seja alcançado, os Diretores então empos-
sados serão considerados automaticamente reeleitos para o exercício de novo mandato de 2 anos. Artigo 13. Compete à 
Diretoria a representação ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários ou convenientes à admi-
nistração dos negócios sociais, inclusive aqueles previstos no eventual plano de negócios aprovado pela Assembleia Geral 
de Acionistas, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 14. A Companhia considerar-se-á 
obrigada quando representada: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes 
especiais, devidamente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até R$2.000.000,00 em uma única ope-
ração; ou (iii) por 1 só Diretor ou 1 procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes 
atos: (a) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de 
classes, nas Assembleias Gerais de acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia participe, bem 
como nas Assembleias ou reuniões de entidades de direito privado nas quais a Companhia participe como patrocinadora, 
membro fundador ou simplesmente membro participante; (b) de endosso de cheques para depósito em contas bancárias da 
Companhia, independentemente do valor; (c) da representação da Companhia, perante sindicatos ou poder judiciário, no 
mais amplo alcance da cláusula “ad judicia”, podendo tomar decisões sobre matérias de admissão, suspensão ou demissão 
de empregados e acordos trabalhistas, bem como, representar a Companhia em qualquer Juízo ou Grau de Jurisdição, perante 
quaisquer repartições e autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, bem como entidades privadas, sem qualquer 
limite de valor, podendo ingressar em Juízo, apresentar defesas e recursos, impetrar medidas preventivas, confessar, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, primando sempre pela defesa dos interesses da Companhia; 
e (d) para a prática de quaisquer atos em valor de até R$500.000,00 em uma única operação. § 1º: As procurações serão 
outorgadas em nome da Companhia por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aque-
las previstas no § Segundo deste Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 ano. § 2º: As procurações para 
fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula 
contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. Conselho Fiscal: Artigo 
15. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante solicitação dos Acio-
nistas, conforme previsto em lei. Exercício Social e Lucros: Artigo 16. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro 
de cada ano, ocasião em que deverão ser preparados o balanço e as demais demonstrações financeiras previstas em lei. § 
1º: Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social. § 2º: Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 1% do res-
pectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei nº 6.404/76. § 3º: O saldo remanescente, após atendidas 
as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da Diretoria: (i) deli-
berar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da 
Lei das S.A.; e (ii) destinar a totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no presente 
Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A. Artigo 17. Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a 
Companhia terá as seguintes reservas de lucros: (i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realiza-
ção de investimentos relacionados ao objeto social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos 
equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de 
Reserva para Investimentos não poderá ultrapassar 50% do capital social. (ii) Reserva de Capital de Giro, cujos recursos 
serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 
50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital 
de Giro não poderá ultrapassar 50% do capital social. Artigo 18. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, 
imputando-os ao dividendo obrigatório. Artigo 19. a Assembleia Geral poderá declarar e pagar, a qualquer tempo durante o 
exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios 
sociais precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 20. Observados 
os requisitos e limites legais, a Assembleia Geral poderá, ao final de cada trimestre ou semestre, com base em balanço 
intermediário específico, declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados verificados no trimestre ou semestre 
em questão, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 21. Os dividendos não 
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do 
acionista, e reverterão em favor da Companhia. Dissolução e Liquidação: Artigo 22. A Companhia será dissolvida e liquidada 
nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar 
o liquidante. Juízo Arbitral: Artigo 23. A Companhia, seus acionistas e administradores obrigam-se a resolver por meio de 
arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São 
Paulo – BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada à aplicação, validade, eficácia, interpretação ou 
violação das disposições constantes neste Estatuto Social ou na Lei das S.A. § 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula 
arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e 
quando necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda 
não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito 
será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. § 2º. A lei brasileira será a única aplicável ao 
mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade desta cláusula compromissória. O 
Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento da Câmara de Arbitragem do 
Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a 
sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida 
e julgada de acordo com as disposições pertinentes de seu Regulamento.” JUCESP – Certifico o registro sob o nº 568.244/19-9 
em 31/10/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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

FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/01/1980, FISCAL
DE LOJA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E DE MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO
SILVA; E FABIANA DOS REIS ZERBINI, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/09/1980, ANALISTA
DE FACILITIES, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE EDSON DONIZETI ZERBINI E DE OLINDA LIMA DOS REIS ZERBINI.

PAULO ROBERTO BATISTA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/07/1985, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOÃO BATISTA DA SILVA; E ARIANA SANTOS DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/
01/1987, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUIZ GOMES DA SILVA E DE EUNICE MARIA DOS SANTOS.

DOUGLAS CARDOSO MARTINS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/11/1989, SEGURANÇA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ RUBENS MARTINS E DE ELZA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS SOUZA; E JENNY
RIBEIRO DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/08/1990, PEDAGOGA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ELENO GIL DOS SANTOS E DE MARIA DO SOCORRO RIBEIRO.

HELIO GONÇALVES DE SOUZA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 08/10/1969, PORTEIRO,
NATURAL DE PRADO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHO
DE ENEDINO RODRIGUES DE SOUZA E DE ELZA FIGUEREDO DE SOUZA; E MARIA APARECIDA
DA SILVA BARROS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 21/09/1969, DO LAR, NATURAL DE
POÁ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GABRIEL
FAUSTINO DE BARROS E DE MARIA DE LOURDES SILVA.

ANDRÉ PINA DOS SANTOS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/06/1984, BANCÁRIO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE CELESTINO DOS SANTOS E DE IVETE PINA DOS SANTOS; E NATANIEL DE SOUZA
BAHU, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 31/01/1979, BANCÁRIO, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE LOURIVAL BAHU
E DE CLEONICE DE SOUZA BAHU.

CARLOS RENATO GONÇALVES BARBOSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/02/1977,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E DE TEREZINHA GONÇALVES BARBOSA;
E TATIANA JOSEFA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/04/1984, AUXILIAR DE
SAÚDE BUCAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE JOÃO AMARO DA SILVA E DE JOSEFA CELESTINA DA SILVA.

MARCO AURELIO DE MELO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/04/1977, SEGURANÇA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARIO JORGE DE MELO E DE TERESA ALICE PILZ DE MELO; E CAMILA DA SILVA
FREITAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/11/1995, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
PEDRO MUNIZ DE FREITAS E DE LINDINALVA DA SILVA SANTOS.

JOSE AMARAL DO BONFIM, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 20/04/1946, AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE ITARANTIM - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEBASTIÃO SOARES DO BONFIM E DE JOANA AMARAL DE JESUS; E
MARINA NOGUEIRA DE BARROS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 10/07/1959, DE
SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE SENADOR FIRMINO - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARINHO ANGELO DE BARROS E DE ALZIRA
NOGUEIRA DO NASCIMENTO.

ELI ALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, NASCIDO AOS 12/04/1991, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE GERSON CARDOSO DOS SANTOS E DE ALTAMIRA ALVES DOS SANTOS; E MARIANA
FERREIRA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/05/1993, OPERADORA DE CAIXA,
NATURAL DE RECIFE - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE EDMILSON BEZERRA DE OLIVEIRA E DE MARILENE FERREIRA MAGALHÃES.

LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 29/08/1995, TATUADOR,
NATURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE CÍCERO BEZERRA DA SILVA E DE ANTÔNIA EVANGELISTA BRAGA; E
NATHALIA REGINA DE ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/11/2000, MANICURE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE SEVERINO ALVES DE ARAUJO FILHO E DE SANDRA REGINA DE CARVALHO ARAUJO.

GABRIEL LINHARES SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/01/1997, ANALISTA DE
SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ROGERIO JERONIMO DA SILVA E DE AURENICE LINHARES RIBEIRO; E
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/04/
1999, ANALISTA DE SAC, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GIL  DA SILVA RODRIGUES E DE FABIANA MARIA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO.

WESLEY DE ARRUDA FURLAN, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/06/1981, AGENTE DE
ATENDIMENTO, NATURAL DE UMUARAMA - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE WILSON FURLAN E DE MARIA APARECIDA DE ARRUDA FURLAN; E
VANESSA DE LIMA,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/03/1982, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE IZILDA DE LIMA.

JOÃO ELIAS FERREIRA DOS SANTOS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/10/1990,
PORTEIRO, NATURAL DE SANTO AMARO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE CICERO ALVES DOS SANTOS E DE CLEIDIONICE FERREIRA DOS
SANTOS; E ADRIANE APARECIDA CARNEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/04/1985,
DO LAR, NATURAL DE SÃO ROQUE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE PEDRO CARNEIRO SOBRINHO E DE ROSICLÉR D’APARECIDA RODRIGUES.

MANOEL PEREIRA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COMERCIANTE, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE MANOEL PEREIRA
E DE LEDA BENEDITA DO AMARAL; E PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 27/09/1991, CABELEIREIRA, NATURAL DE ÁGUA BRANCA - PI, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE CÍCERO ALVES DOS SANTOS E DE
CLEIDIONICE FERREIRA DOS SANTOS.

CÉSAR ALEXSANDER DA SILVA COELHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/11/1988,
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOCILENE DA SILVA COELHO; E
NATÁLIA ALINE DO CARMO MOREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/12/1988, ANALISTA
DE SINISTROS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE EVANDRO LUIS MOREIRA E DE SUELI DO CARMO MOREIRA.

JOEL FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/04/1964, VIGILANTE, NATURAL
DE ALAGOINHAS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
OSVALDO FERREIRA DA SILVA E DE MARIA MIRIAN DA SILVA; E NILDETE CIRIACO DOS SANTOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/09/1960, PROFESSORA, NATURAL  DE ALAGOINHAS -
BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DIONISIO CIRIACO
DOS SANTOS E DE JULIA CIRIACO DOS SANTOS.

LEANDRO DOMINGUES DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/04/1991, CONSULTOR
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JAIME DOMINGUES DA SILVA E DE ELIZABETE FRANCELINA DA SILVA; E
KELLY ROMERO SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/01/1992, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA E DE SELMA DOS PASSOS
ROMERO SOUZA.

CRISTIANO DE SOUZA DANTAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/02/1979, AGENTE DE
CORREIO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO CRISTIANO NETO E DE MARIA PEREIRA DE SOUZA; E MARIA
ROSILENE BRITO DE SOUZA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 30/10/1981, DO LAR,
NATURAL DE TENENTE ANANIAS - RN, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE SANDOVAL BRITO DE SOUSA E DE LEVINA MARIA.

GUSTAVO TEIXEIRA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/07/1996, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDSON DA SILVA TEIXEIRA E DE IZANETE MARIA DE JESUS BARROSO
TEIXEIRA; E PRISCILA GOMES ANDRADE DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/09/
1994, AUXILIAR DE CLASSE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE CARLOS ROBER TO ANDRADE DE LIMA E DE ROSANA DO
CARMO GOMES ANDRADE DE LIMA.

RITHIERY FERREIRA GUERRA  DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/09/1993,
BARMAN, NATURAL DE TIMBAÚBA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO AMARAL GUERRA DA SILVA E DE JOSIANE FERREIRA DA SILVA;
E JASMINE PASCHOAL SANTANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/08/1995, ANALISTA DE
TESTES, NATURAL DE BARRA DO PIRAÍ - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ERIVELTON DA SILVA SANTANA E DE ELISANGELA PASCHOAL SANTANA.

ANTONIO MARCELO NOGUEIRA DE LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/12/1991,
SALGADEIRO, NATURAL DE QUIXADÁ - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA LIMA E DE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
LIMA; E AGNAILDA DE JESUS AMORIM, BRASILEIRA, SOLTEIRO, NASCIDA AOS 16/08/1969, DE
SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE TANQUINHO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUIZ NUNES DE AMORIM E DE NATIVIDADE FERREIRA DE
JESUS.

EDUARDO RAMADA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/02/1992, VENDEDOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE GERALDO ROSA DA SILVA E DE ELENICE DE FATIMA RAMADA DA SILVA; E CAROLINA
FRAGA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/12/1994, OPERADORA DE
TELEMARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUIZ AMERICO DA SILVA E DE ELIZABETE FRAGA DA SILVA.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em SEGUNDA convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 11 de junho de 2011, (“Termo de Securitização”), fi rmado 
pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. 
Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a 
reunirem-se em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, no dia 22 de janeiro de 2020 às 10 
horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova 
Conceição, CEP 04.544-051. Inicialmente, resta informar, que o mutuário adquiriu em setembro de 2010, o apartamento nº 
87, Edifício Giuliano Condomínio Villa Amalfi , situado na Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, 
registrado na matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Para a garantia da 
obrigação contratual, a Cedente constituiu alienação fi duciária sobre o imóvel. Tendo em vista a inadimplência do mutuário 
de fevereiro de 2012 em diante e exaurida as possibilidades de resolução amigável com o mutuário, a Emissora exerceu a 
opção de solicitação da transferência da garantia de Alienação Fiduciária atendida pelas Cedentes. Sendo assim, a Emissora 
iniciou os procedimentos de execução extrajudicial previstos na lei nº 9.514/97. Ressalte-se que o procedimento de 
execução extrajudicial foi iniciado no ano de 2014, porém após inúmeras ocorrências negativas na tentativa de intimação do 
autor da ação, a Emissora foi compelida a ajuizar uma Notifi cação Judicial – autos nº 1060008-32.2014.8.26.0002. Insistindo 
na purgação da mora, a Emissora consolidou em 10 de março de 2016. Ocorre que o mutuário ingressou com a ação 
revisional de débito (processo nº 1102077-76.2014.8.26.0100), alegando juros abusivos no saldo devedor do imóvel, tendo 
seu desfecho favorável à Cedente e a Emissora em 28 de maio de 2019. Porém, em virtude do prazo de inadimplência, e a 
correta aplicação dos juros convencionais, encargos e demais penalidades ao saldo devedor, o valor da dívida chegou ao 
montante de R$ 1.751.210,09 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e nove centavos). Superada 
a etapa judicial, realizou-se o primeiro e segundo leilões, sendo o primeiro realizado em 16 de agosto de 2019 e o segundo 
em 19 de agosto de 2019, tendo ausência de lançadores interessados na arrematação. Atualmente o imóvel compõe o 
Patrimônio Separado da operação e o valor de eventual venda será utilizado para o pagamento dos CRI. Sendo assim, resta 
o presente edital para a convocação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) Autorizar, ou não, a venda do apartamento nº 87, Edifício Giuliano Condomínio Villa Amalfi , situado na Rua Leonardo 
Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, registrado na matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º Cartório de 
Registro de Imóveis da Capital (“Imóvel”), por um valor inferior ao valor total da dívida constituída pelo mutuário de R$ 
1.751.210,09 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e nove centavos); (ii) caso, seja aprovado o 
item (i), deliberar quanto ao valor de comercialização do Imóvel, tendo em vista que o valor praticado no mercado é inferior 
ao valor total da dívida do mutuário; (iii) caso seja aprovado o item (i), e estabelecido o valor de comercialização conforme 
item (ii), deliberar quanto ao valor mínimo pelo qual o Imóvel poderá ser comercializado, tendo em vista que os imóveis da 
região são comercializados pelo valor aproximado de R$ 772.130,00 (setecentos e setenta e dois mil, cento e trinta reais), 
conforme avaliação realizada pela Empresa Sold Intermediações de Ativos Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.193.312/0001-12; 
(iv) autorizar a Emissora a praticar os atos necessários para a efetivação do negócio jurídico mencionado no item (i). Todos 
os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de 
Securitização e nos demais documentos da operação dos CRI, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para 
a convocação acima, os Titulares dos CRI 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 CRI, na sede da Emissora, 
endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para 
o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

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

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

SYLVIO ZAMBOTTI JUNIOR,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM RAIO X, NASCIDO
EM BIRIGUI, SP NO DIA (21/09/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SILVIO ZAMBOTTI E DE HELENA MARINHO ZAMBOTTI. MARIA CRISTINA
FREIRE DA SILVA, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM VALENÇA, BA NO
DIA (06/04/1963), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ ALVES DE SOUSA E DE ALBER TINA BATISTA ALVES.

FERNANDO RICHENA GIOVANETTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP NO DIA (13/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LEONARDO GIOVANETTI NETO E DE MARIA
APARECIDA RICHENA GIOVANETTI. ELAINE CRISTINA DE SOUZA FEDELI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SANTOS, SP NO DIA (28/01/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP, FILHA DE ADILSON FEDELI E DE VERA LÚCIA
FERREIRA DE SOUZA FEDELI.

FELIPE MOREIRA ROSSETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE
CONTROLADORIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM OSASCO, SP, FILHO DE FABIO TAPIAS ROSSETO E DE DAISY MOREIRA. RENATA BARBOSA
HORITA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/
04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO
LUIZ MELONI HORITA E DE DAGMAR PILOTTO BARBOSA.

BRUNO ABNER REBELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (23/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO ALFREDO REBELO E DE WILMA LOPES CIPÓ REBELO. BRUNA RAMON FABREGAT,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/03/
1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO RAMON FABREGAT
E DE ROSMEIRE DONIZETTI RUSA FABREGAT.

MARCELO MAGNO PLESSMANN PRAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCELO MAGNO CONSTANT PRAIS E DE ROSELY
MARIA ALBUQUERQUE PLESSMANN. CINTHIA ALVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS ALVES E DE GISLENE ALVES.

FERNANDO ALCAZAR NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (23/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARIA CHAPINA ALCAZAR E DE CÁTIA RUIZ ALCAZAR. ALINE CRISTINA
ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM FRANCO DA ROCHA,
SP NO DIA (24/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MACIEL ALBERTO ALVES E DE DEBORA CRISTINA IAMBASSO ALVES.

YVES FUMIO SHINZATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (13/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ALBERTO MITSUYA SHINZATO E DE MARIA MARGARETH FUMIÓ SHINZATO. LARISSA
DE LUCCA DRUWE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VETERINÁRIA, NASCIDA EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (27/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDUARDO DRUWE ALVES DE LIMA E DE ANGELA DE LUCCA DRUWE LIMA.

YURI SEID, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CINEASTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (19/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALBERT SEID E DE
EGLE MARIA SEID. MARIANA FALVO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CINEASTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PERSIVAL FALVO E DE MARIA AUXILIADORA FALVO.

THIAGO BARBOSA CRUZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ESPECIALISTA EM
INVESTIMENTOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALMIR SILVA CRUZ E DE MARIA DE FATIMA BARBOSA CRUZ. LAÍS
RANGEL DE MOURA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE FUNDOS DE
INVESTIMENTOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HERALDO RANGEL DE MOURA E DE ROSIMEIRE TROVÓ RANGEL
DE MOURA.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066919-23.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de
Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTA FERREIRA DA SILVA, CPF 171.396.468-
64, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Nóbrega de
Educação e Assistência Social, CNPJ: 33.544.370/0017-06 (entidade mantenedora do Colégio São Francisco
Xavier), objetivando o recebimento de R$ 3.933,51 (Julho/2015), representada pelo inadimplemento das
mensalidades de outubro e novembro de 2011 do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre
as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada
a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 09 de dezembro de 2019. 17 e 18/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0033507-82.2019.8.26.0002. 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) NIVALDO ARNOLDI FILHO,
CPF 006.579.158-40, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 142.944,65, em 30/09/2019, 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 06 de novembro de 2019. 17 e 18.12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1138374-14.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a João Bosco da Silva Pereira, CPF 001.226.764-32, que Yan Kung Guem, ajuizou uma Ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$ 41.328,63 (30.11.2016), acrescidos de juros e correção monetária, em razão do 

não honrados, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar 

devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará 
isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se 
verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o 

B 14 e 17/12

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1032175-68.2016.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da  
3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Alptec do Brasil Ltda,  
CNPJ 02.710.338/0001-62, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a 
ré ao pagamento de R$ 132.105,68 (junho/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como 
ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser 
emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica 
do imóvel situado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, sala 708, Brooklin, São Paulo/SP, 
cliente 10013764, instalação MTE0001438. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a 

especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
B 14 e 17/12

Processo 1062780-04.2017.8.26.0053 - Desapropriação - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 - Companhia 
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - Carlos Alberto Souza dos Santos - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1062780-04.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriano Marcos 
Laroca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que perante este Juízo é promovida uma Ação de 
Desapropriação Por Interesse Social com Pedido de Imissão Provisória na Posse, movida pela Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo-COHAB/SP contra Carlos Alberto Souza dos Santos, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF nº 292.055.778- 55, objetivando a 
desapropriação do prédio situado na Alameda Cleveland, nºs 265/271, no 11º Subdistrito Santa Cecília e seu respectivo terreno, medindo de 
frente para a Alameda Cleveland 6,75m, por 40,00m da frente aos fundos, perfazendo uma área total de 297,00m², sendo de forma regular 
e plano, confrontando-se pela frente com a Alameda Cleveland, do lado direito com o prédio sem número, do lado esquerdo, com o prédio  
nº 251, lançado pela Alameda Cleveland, 28, 32 e 42 ambos lançados pela rua Helvétia, e nos fundos com parte do prédio nº 118 lançado 
pela Alameda Dino Bueno, por ter sido o referido imóvel declarado de interesse social, através dos Decretos nº 57.680, de 04 de maio 
de 2017, nº 57.697, de 19 de maio de 2017, alterados pelo Decreto 57.879 de 19 de setembro 2017. E para levantamento dos depósitos 
efetuados e/ou a serem efetuados, foi determinada a expedição do presente edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no 

 
São Paulo, 29 de novembro de 2019. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2019.     B 14 e 17/12

EDITAL  DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003740-84.2019.8.26.0006O(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 Roberto Heiti Kurita, RG nº 8.661.121-
5 SSP/SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença, por parte de Colégio Inovação S/c
Ltda, alegando em síntese: que é credor do executado da importância de R$ 903,21 (fevereiro/2007), tendo
a sentença proferida nos autos principais da ação Sumaria, por prestação de serviços educacionais, julgado
procedente a demanda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para pagar, em 15 (quinze) dias, a dívida no importe de R$ 3.807,92, sob pena de multa de 10%
(dez por cento), bem como da incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos moldes do
§1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2019.     14 e 17/12

3ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa São Paulo/SP.Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0017563-
78.2012.8.26.0004. O Dr. SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro
Regional IV - Lapa da Comarca da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz saber a TEELEAP
TELECOMUNICACOES S.A, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 65.573.719/0001-67, na
pessoa de seu (s) representante (s) legal (ais), ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO, brasileiro, portador
do CPF/MF sob o número 106.880.318-54 e RG nº 9.820.278 SSP/SP e MARCELO ABUJABRA MACHADO,
brasileiro, portador do CPF/MF sob o número 125.086.068-71 e RG nº 12.870.844 SSP/SP, que o BANCO
DO BRASIL S/A, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, objetivando a cobrança da quantia de R$
93.031,72 (Cento e trinta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) atualizado até
28/08/2012, referente ao contrato de arrendamento Mercantil Financeiro nº 85.595, datado de 24.01.2008.
Estando os executados em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que pague a quantia acima
mencionado, 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. Sendo que decorrido o prazo, será nomeado Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 14 e 17/12

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL -23ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº -  9º andar - salas nº 900 e 904 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6178 - São Paulo-SP - E-mail: sp23cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 30 dias - Processo nº 1057192-69.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
CRISTIANE AMOR ESPIN, na forma da Lei ,  etc. FAZ SABER  a  LEONARDO
PAULO DA SILVA (CPF 310.172.988-23), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe
move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento
de R$1.500,00 a  ser  a tua l izado e  acresc ido de ju ros ,  cus tas ,  honorár ios  e
demais cominações, referente a franquia do seguro proveniente de dano mate-
rial causado ao veículo VW Gol placas FLG 3507, locado pela autora, face ao
choque na traseira provocado pelo veículo da ré, Fiat Uno Mille, placa DAN 3748.
Encontrando-se o réu em lugar incer to e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, CONTESTE
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e também fica
ciente de que não havendo manifestação lhes será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.

14  e  17/12

Novaterra Agroinvestimentos S/A - CNPJ nº 10.249.408/0001-55 - NIRE 35.300.359.771
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31/07/2019

31/07/2019, às 15h, São Paulo/SP. Quórum: Totalidade. Mesa: Presidente Maria Carolina Ometto Fontanari e Secretária Maria 
Virginia Ometto Budoya. Convocação: Dispensadas. Deliberações por Unanimidade: (i)Aprovaram o relatório da adminis-
tração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2019, sendo 
certo que, nos termos do artigo 294, inciso II, da Lei no 6.404/76, restou esclarecido que os documentos de que trata o artigo 133 
da referida lei deixaram de ser publicados, mas serão, por cópias autenticadas, arquivados na JUCESP juntamente com a presente 
ata; (ii) Restou consignado que em razão da Companhia ter acumulado prejuízos no decorrer do referido exercício social, deixou-se 
de destinar lucros e de distribuir dividendos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 481.899/19-4 em 09/09/2019.

São João Participações S/A- CNPJ nº 10.249.351/0001-94 - NIRE 35.300.359.798
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 31/07/2019

31/07/2019, às 15h30, São Paulo/SP. Quórum: Totalidade. Mesa: Presidente - Maria Carolina Ometto Fontanari e Secretária - Ma-
ria Virginia Ometto Budoya. Convocação: Dispensadas. Deliberações por Unanimidade: (i) Aprovaram o relatório da adminis-
tração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2019, sendo 
certo que, nos termos do artigo 294, inciso II, da Lei no 6.404/76, restou esclarecido que os documentos de que trata o artigo 133 
da referida lei deixaram de ser publicados, mas serão, por cópias autenticadas, arquivados na JUCESPjuntamente com a presente 
ata; (ii) Restou consignado que em razão da Companhia ter acumulado prejuízos no decorrer do referido exercício social, deixou-se 
de destinar lucros e de distribuir dividendos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 480.203/19-2 em 09/09/2019.

A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 19.760.405/0001-56 - NIRE 
35.300.462.751 - Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 29 de novembro 
de 2019. Arquivada na JUCESP sob nº 631.806/9-2 em 10/12/2019. Por unanimidade e com as 
abstenções legais, a acionista tomou as seguintes deliberações: Aprovou o aporte da Companhia em 
suas subsidiárias: (i) ICORTEX S.A., no valor de até US$ 6,000.00 e (ii) TAVEX CHILE S.A., no valor 
de até US$ 52,000.00, os quais serão transferidos até o final do mês de dezembro de 2019, e convertidos 
em capital na próxima assembleia de cada uma das  subsidiárias em questão.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003035-91.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIS FELIPE 
FERRARI BEDENDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE REJANE MARIANO DA SILVA (REPRESENTANTE 
GABRIELLA MARIANO DE ARAÚJO LOURENÇO), Brasileiro, Casada, RG 354358457, CPF 373.061.688-94, com endereço à 
Rua Giuseppe Tartini, S/N, bloco 15 apto 16, Jardim Sao Bernardo, CEP 04844-300, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Dissolução Parcial de Sociedade por parte de Neuzelita Andrade de Oliveira, requer a autora a dissolução da empresa 
NERE PRODUTOS MÉDICOS E ÓTICOS LTDA-ME e a liquidação e apuração de haveres.. 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2019.                                                              [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005558-31.2017.8.26.0004 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) 
MAGNO EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 56.318.330/0001-84, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Denise do Nascimento Soares Ramos, objetivando a outorga da escritura definitiva do 
apto. 44, 4º andar do Edifício Madrid, Bloco B, integrante do Condomínio Real Park Jaguara, à Rua Cachoeira do Sul 271, Vila 
Jaguara, matrícula 126.809, 16º CRI/SP, devidamente quitado. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC 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 da data da publicação única ou, havendo mais de um, 
da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela autora conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., ficando advertida de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                         [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033774-79.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Pereira de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
DENISE MARTINS RAMPAZO DE MORAES, CPF 011.486.368-70, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Ensino Supletivo Aliado Ltda., alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 16.629,03 . Estando a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito 
atualizado com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês; a intimação da conversão em 
penhora do arresto sobre o veículo VW Fusca 1200, Placa CSL 4814, 1966/1966, e do bloqueio Bacen de fls 82, no valor de 
R$330,33. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos, independentemente de nova intimação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo   [17,18] 

EDITAL - ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA DE Évora Têxtil Comimp e Exp Ltda, NOS TERMOS DO ARTIGO 156, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA LEI N.º 11.101/2005, expedido nos autos da ação de Extinção das Obrigações do Falido - Adimplemento e Extinção, 
PROCESSO Nº 1082956-57.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que por sentença proferida em 

exposto, julgo procedente o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, para declarar extintas as obrigações do falido, nos termos do art. 135, IV, do Decreto Lei 7.661/45. Por 
consequência, nos termos do art. 137, §6º, do Decreto-lei 7.661/45, determino a publicação da presente decisão através de edital, 
às expensas do autor. Ausente sucumbência, deixo de condenar a parte ao pagamento de custas e honorários. Intime-se o 

es efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2019.      [17,18] 

VILA MASCOTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
CNPJ/MF 21.262.849/0001-03 - NIRE 35.228.736.217

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 22/11/2019, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital
social da VILA MASCOTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., ocasião em que deliberam sobre a
seguinte ordem do dia: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade, de R$ 49.160.002,00 (quarenta e
nove milhões, cento e sessenta mil e dois reais), para R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais); (ii) Aprovação do
novo quadro do capital social e participação societária da Sociedade.
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Daniel Serra conquista o
tricampeonato da Stock Car

Página 8

Segunda colocação foi o suficiente para piloto da Eurofarma RC garantir a taça e igualar feito do pai Chico com três títulos consecutivos; Camilo vence e fica com o vice

Daniel Serra: tricampeão igual ao pai
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A temporada de 40 anos da
Stock Car não poderia ter termi-
nado de forma mais especial no
domingo no Autódromo de Inter-
lagos. A Grande Final escreveu
um capítulo único com um filho,
Daniel Serra, repetindo exata-
mente o mesmo feito do pai,
Chico Serra, em conquistar três
títulos de forma consecutiva.

Correndo com o regulamen-
to debaixo do braço e podendo
terminar na quinta posição sem
precisar depender de ninguém,
Daniel partiu da sexta posição e
por lá permaneceu até a parada
obrigatória, enquanto seu princi-
pal rival, Thiago Camilo, perse-
guia o líder da prova e pole Mar-
cos Gomes, que se mostrou um
adversário duro de bater até a ja-
nela de pit stops.

Foi durante esse momento
que tudo mudou: Camilo assumiu
a liderança e Serra, sem precisar
abastecer, pulou para terceiro.
Daí em diante, foi só conservar
a posição e, para surpresa geral,
Felipe Fraga, o segundo, reduziu

na última volta e promoveu Da-
niel para segundo, garantindo de
vez a festa da equpe Eurofarma
RC.

“Dos três campeonatos que
conquistei, esse foi de longe o
mais difícil. Não tive o melhor
carro, então tivemos de saber
jogar e fizemos isso bem. Na
maioria das vezes tínhamos es-

tratégias perfeitas e carros bons
- só tive um problema no ano, o
que mostra o valor da equipe. Nos
momentos mais difíceis a gente
seguiu trabalhando e agora pode-
mos celebrar essa conquista”,
celebrou o mais novo tricampeão
do pedaço.

“Estou feliz, aliviado, agrade-
cido a Deus, a Eurofarma, que

nos proporciona essa condição
de poder oferecer um excelente
trabalho. Não é fácil, é um cam-
peonato difícil e temos de come-
morar esse excelente resultado”,
comentou Rosinei Campos, o
Meinha, dono da equipe e único
a estar presente em todas as cor-
ridas da história da Stock Car.

Piloto com os melhores nú-
meros da temporada - seis vitó-
rias, sete pódios e seis poles,
Thiago Camilo mostrou muita
maturidade ao encarar o vice-
campeonato, mesmo tendo sido
o nome do ano na categoria: “Fa-
lei desde o começo que a gente
ia fazer nosso trabalho. Foi um
grande campeonato, vencemos
em 50% das etapas, o que é re-
presentativo. Estou feliz e é isso,
vou continuar lutando, pois não
é possível que, com 29 vitórias,
a gente não vá conquistar o títu-
lo. Mas ano que vem está aí, agra-
deço a todo mundo que torceu,
votou no fan push e garanto que
uma hora a gente vai conseguir
honrar essa torcida.”

A 500 Milhas de Kart Gran-
ja Viana terá mais uma vez a
presença de pilotos estrangei-
ros no grid da principal prova
de endurance do kartismo bra-
sileiro. A 23ª edição da prova
contará com uma equipe inédi-
ta exclusiva de franceses, ou-
tra com três argentinos, além
da presença do espanhol Ro-
berto Mehri (ex-F1), do ame-
ricano Marco Andretti (Indy) e
do mexicano Daniel Suarez,
piloto da NASCAR.

“Ficamos muito felizes por
termos mais uma edição das
500 Milhas com estrangeiros.
Nossa prova sempre foi conhe-
cida por encerrar o calendário
do kartismo e do automobilis-
mo brasileiro e os pilotos do
exterior sempre foram bem-vin-
dos para participarem da corri-
da. Tenho certeza que todos que
vão correr nesse ano virão bem
fortes na disputa pela vitória”,
diz Felipe Giaffone, um dos or-
ganizadores da prova.

Um dos momentos mais
marcantes da edição passada
foi inclusive proporcionado
por Mehri, que cravou a pole
position e comemorou se jo-
gando na tirolesa sobre o kar-
tódromo.

A principal novidade desta
edição é o time francês, que
será formado por Garcia Flo-
rian, Millo Anthony e Kotto
Nguile Willem. Os três pilotos
da equipe Piussance Kart esta-
rão a bordo do kart 25 na cate-
goria Light e prometem vir for-
tes. Eles possuem boa experi-
ência em provas de endurance
na França, onde inclusive com-
petiram contra os brasileiros
nas 24 Horas de Paris – São
Paulo e levaram o título.
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500 Milhas de Kart
terá grid com pilotos
da França, Espanha,
Argentina, México e
EUA na Granja Viana

Pilotos estrangeiros mais uma vez participam da princi-
pal prova de endurance do kartismo brasileiro, que será
no próximo dia 21 no Kartódromo Granja Viana; pole
position em 2018 foi cravada pelo espanhol Roberto
Mehri

Marco Andretti

Assim como aconteceu na
temporada passada, Suarez es-
tará na equipe Piquet Sports,
que andará com karts 32 e 33
da fornecedora de chassis
Thunder. Mehri estará no kart
8 da equipe KR/ Medina, en-
quanto Marco Andretti estará
no time de Rubens Barriche-
llo. Com 14 participações nas
500 Milhas de Indianápolis, o
americano já andou nas 500
Milhas de Kart em 2003.

A Spirit Sports, que terá
três karts na pista, contará com
três pilotos argentinos em um
dos karts. Os ‘hermanos’ são
renomados pilotos do automo-
bilismo argentino: Matias Ros-
si é piloto oficial da Toyota e
lidera categorias como Super-
TC2000, Turismo Carretera e
TopRace, enquanto Franco Vi-
vian já foi campeão pan-ame-
ricano de kart e também pas-
sou por outras categorias, além
de formar dupla com Rafael
Suzuki na Corrida de Duplas da
Stock Car em 2016. Por fim,
Rafael Morgenstern foi cam-
peão da Fórmula Renault 2.0
na Argentina e pilotou carros
de fórmula na Europa.

A história das 500 Milhas
de Kart tem 72 vencedores di-
ferentes em 22 edições, sen-
do que somente dois estran-
geiros foram campeões, am-
bos americanos: Dan Wheldon,
ex-piloto da Indy que ganhou
em 2004 e 2005, e Gary Carl-
ton, que venceu em 2017 na
equipe de Rubens Barrichello.

A 23ª edição das 500 Mi-
lhas de Kart Granja Viana será
no próximo dia 21 e terá iní-
cio às 10h, com transmissão ao
vivo do Sportv e
GloboEsporte.com

Pole position, Marcos Go-
mes completou o pódio em ter-
ceiro, seguido de Gabriel Casa-
grande, Diego Nunes e Felipe
Fraga, que ainda conseguiu um
sexto lugar, à frente de Ricardo
Maurício, Rubens Barrichello e
Julio Campos. No resultado fi-
nal, Serra fecha o ano com 387
pontos, contra 366 de Camilo e

320 de Ricardo Maurício.
A temporada 2020, com no-

vos carros e muitas mudanças no
grid, têm início no dia 29 de mar-
ço em Goiânia com a volta da
Corrida de Duplas. Antes disso,
será realizado um dia de testes
pré-temporada no dia 8 do mes-
mo mês, em local ainda a con-
firmar.

Itambé/Minas está invicto
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São Paulo/Barueri enfrenta
Itambé/Minas nesta terça-feira

O São Paulo/Barueri (SP)
terá um grande desafio nesta ter-
ça-feira (17). O time do treina-
dor José Roberto Guimarães en-
frentará o invicto e atual cam-
peão Itambe/Minas (MG), às
21h, no ginásio José Correa, em
Barueri (SP). A partida da séti-

ma rodada do turno terá trans-
missão ao vivo do pay-per-view
do Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Na classificação geral, o
Itambé/Minas aparece na quarta
colocação, com 17 pontos e seis
vitórias. O São Paulo/Barueri

está em sétimo lugar, com 10
pontos (três vitórias e três der-
rotas). O Sesc RJ é o líder isola-
do, com 23 pontos.

A partida terá o confronto
entre duas líberos de destaques
na temporada. No São Paulo/Ba-
rueri, Nyeme brilhou na conquis-
ta do Campeonato Paulista e tem
a quarta melhor recepção da Su-
perliga, com 69% de aproveita-
mento. No Itambé/Minas, a líbe-
ro Léia tem a melhor recepção
da competição, com 71% de
aproveitamento.

No Barueri, a líbero Nyeme
chamou atenção para a importân-
cia do apoio da torcida no duelo
contra o Itambé/Minas.

“Será um jogo muito difícil
porque o Itambé/Minas é muito
forte, mas vamos entrar em qua-
dra com muita garra para darmos
o nosso melhor. Jogar em casa e
ter a torcida ao nosso lado é um
combustível a mais para esse
confronto”, explicou Nyeme.

Pelo lado do Itambé/Minas,
a líbero Léia espera um jogo equi-
librado e chama atenção para o
talento e a juventude do time de
Barueri.

“Sabemos que será um jogo
difícil. O São Paulo/Barueri já
provou todo o potencial da equi-
pe delas nessa temporada. É um
time jovem, com jogadoras ta-
lentosas e uma comissão técni-
ca experiente. Estamos evoluin-
do, fizemos um bom jogo contra
o Sesc RJ no sábado e temos que
manter esse ritmo para o jogo
contra a equipe de Barueri”, dis-
se Léia.

Outro jogo
Também nesta terça-feira o

Fluminense (RJ) terá pela frente
o Sesi Vôlei Bauru (SP), às 19h,
no ginásio do Hebraica, no Rio
de Janeiro (RJ). O Canal Vôlei
Brasil transmitirá ao vivo. A par-
tida é adiada da terceira rodada
do turno da competição.

95ª Corrida de São Silvestre
aumentará controle de acessos

O Comitê Organizador da 95ª
Corrida Internacional de São Sil-
vestre aumentará as ações de con-
trole para coibir a presença de
corredores não inscritos regular-
mente (“pipocas”) na edição des-
te ano, marcada para o dia 31 de
dezembro. O objetivo é garantir
todo o conforto e segurança para
os atletas oficiais. Os bloqueios
e restrições funcionarão no pe-
ríodo de 5h às 10h, no mínimo,
para dificultar a entrada daqueles
que queiram burlar a lei.

Para isso, haverá mais blo-
queios em mais ruas de acesso à
largada, na altura do número 2000
da Avenida Paulista, e chegada,
no número 900, em frente ao
prédio da Fundação Cásper Líbe-
ro. Aumento da equipe de segu-
rança e limitação de acesso de
público na chegada também se-
rão adotados.

Este trabalho começou em
2017. Desde então, a Corrida In-
ternacional de São Silvestre tem
limitado apenas o acesso de atle-
tas com número de peito na lar-
gada. Isso garantiu maior tranqui-
lidade para os atletas inscritos,
bem como vem garantindo toda
a assistência e infraestrutura ne-
cessárias para os mesmos.

Os trechos de bloqueio serão
delimitados por cerca de três mil
grandes no trajeto, desde a Ave-
nida Brigadeiro Luiz Antônio se-
guindo até a Rua Dr. Arnaldo com
a Rua Major Natanael neste ano.
Serão 300 monitores além de
brigadistas divididos pelos aces-
sos oficiais.

Estes números reforçam ain-
da mais a grandeza da principal
corrida de rua da América Lati-
na. O evento disponibilizará 720
mil copos de águas, espalhados

pelos postos de apoio ao longo
dos 15 km de percurso, 35 mil
lanches, 25 ambulâncias com
UTI, 200 profissionais de saúde,
800 staffs e toda uma infraestru-
tura digna da história da Corrida
de São Silvestre.

O Comitê Organizador pede
gentilmente que atletas sem ins-
crição não compareçam, pois não
têm direito a acessar a corrida e
atitudes como esta criam a falta
de suprimentos para os inscritos.
E destaca que essas dinâmicas
continuam sendo implantadas
para melhor atender aos atletas
inscritos oficialmente.

A programação de largadas no
dia 31 começará a partir das
7h25min, com a largada da cate-
goria Cadeirantes. Em seguida, a
partir das 7h40min, será a vez da
Elite feminino, ficando para as
8h05min a Elite masculino, Pe-

lotão C, Cadeirantes com Guia e
Pelotão Geral.

A infraestrutura do evento é
dimensionada para o número ofi-
cial de inscritos, até 35 mil, não
contemplando serviços a atletas
sem inscrição (“pipocas”). Como
consta em regulamento, não have-
rá serviços extras e hidratação ex-
cedente para atletas sem inscrição.

A 95ª Corrida Internacional
de São Silvestre é uma proprie-
dade da Fundação Cásper Líbe-
ro/FCL, realização do site Gaze-
ta Esportiva, com transmissão da
TV Gazeta e da TV Globo. Apoio
especial do Governo do Estado
de São Paulo e da Prefeitura da
Cidade de São Paulo. A supervi-
são técnica é da World Athletics,
CBAt, FPA e AIMS e a organiza-
ção técnica da Yescom. Mais in-
formações pelo site
www.saosilvestre.com.br

Haverá monitoramento por câmeras para coibir “pipocas”


