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Apreensões da Receita chegam a
R$ 3,26 bi em 2019 e batem recorde
Prefeitura de São Paulo
lança o Corujão do Câncer
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Guedes conversa com ministros
suíços e CEOs de empresas em Davos
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China e países
próximos
adotam medidas
diante da nova
pneumonia
China e países próximos
estão adotando medidas para
conter a nova pneumonia que
atinge o país, oriunda da região
central, no momento em que
milhões de chineses começam
a viajar, por ocasião das férias
do Ano Novo Lunar, ameaçando estender a doença.
A ansiedade aumentou depois de o especialista do governo chinês Zhong Nanshan ter
revelado que o novo tipo de coronavírus, que causa infeções
respiratórias em seres humanos
e animais, é transmissível entre
seres humanos.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

26º C
17º C

Noite

O Ministério Publico de Minas Gerais (MPMG) denunciou
nna terça-feira (21) o ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, e mais dez funcionários da
mineradora pelo rompimento da
barragem da mina do Córrego do
Feijão, em Brumadinho, no ano
passado. De acordo com o MP,
os denunciados devem responder
na Justiça pelo crime de homi-

cídio doloso, quando há intenção
de matar, porque teriam responsabilidade na morte de 270 pessoas, que foram soterradas pela
avalanche de rejeitos da represa.
Segundo o MP, cinco funcionários da empresa TUV SUD, que
também foram denunciados, auxiliaram a Vale na emissão de declarações falsas de estabilidade da
barragem do Córrego do Feijão.

Dólar ultrapassa R$ 4,20 e
fecha no maior valor do ano
Em um dia tenso no merc a d o , a B o l s a d e Va l o r e s
caiu, e o dólar norte-americano fechou no maior valor
em mais de um mês e meio.
O dólar comercial fechou a

terça-feira (21) vendido a
R$ 4,206, com alta de R$
0,017 (0,4%). A divisa está
no maior valor de fechamento desde 2 de dezembro (R$
4,214).
Página 3

Bolsonaro determina
criação de conselho para
ações na Amazônia
O presidente Jair Bolsonaro
determinou na terça-feira (21) a
criação do Conselho da Amazônia, a ser coordenado pelo vicepresidente da República, Hamilton Mourão. Em publicação no
Twitter, Bolsonaro explicou que
será utilizada a própria estrutura
da Vice-Presidência.
O objetivo do conselho será
coordenar as diversas ações em
cada ministério voltadas para a
proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia.

“Dentre outras medidas determinadas está também a criação de
uma Força Nacional Ambiental, à
semelhança da Força Nacional de
Segurança Pública, voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia”, escreveu o presidente.
Bolsonaro esteve reunido,
durante toda a manhã da terçafeira, com sua equipe de ministros no Palácio da Alvorada. O
vice-presidente Hamilton Mourão também participou do encontro. (Agencia Brasil)

Esporte

Kartismo: AKSP abre sua
segunda temporada
nesta semana
Próximo a comemorar o
seu primeiro aniversário, a Associação dos Kartistas de São
Paulo (AKSP) abre a sua segunda temporada nesta quinta-feira
(23), a partir das 21 horas, no
Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). Um total de 90
pilotos estão inscritos para as
disputas das categorias Light,
Sênior, Graduados e Elite.
Para 2020 a principal novidade desportiva é que nas três
primeiras etapas haverá uma seletiva em que os vinte pilotos
com maior pontuação serão promovidos para a categoria Elite a
partir da quarta etapa. Página 6

Em 2020 os grids e a competitividade na AKSP serão maiores

João Pessoa (PB) recebe
nesta semana primeira
competição do ano
Foto/Wander Rober to

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,20
Venda:
4,20
Turismo
Compra: 4,04
Venda:
4,38

EURO
João Pessoa recebe etapa

Thiago Monteiro luta, mas é
superado por Isner na estreia
do Australian Open
O tenista brasileiro Thiago
Monteiro lutou durante
3h27min e 4 tie-breaks, mas
não conseguiu superar o americano John Isner, 19º colocado no ranking mundial e foi
derrotado na estreia por 6/7(5)
7/6(4) 7/6(7) 7/6(5) do Australian Open, o primeiro Grand

Slam do ano.
Apesar de chateado com
a derrota, Monteiro saiu de
quadra de cabeça erguida.
“Foi um jogo duro, como eu
já esperava. Tive poucas
oportunidades no saque dele,
mas conseguiu me salvar com
bons pontos.
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Denk Academy Maringá e
EMS Taubaté Funvic se
enfrentam nesta quarta-feira

Fonte: Climatempo

Compra: 4,66
Venda:
4,66

Em coletiva de imprensa, realizada em Belo Horizonte, os
promotores responsáveis pela investigação afirmaram que a Vale
tinha conhecimento da falta de
segurança da barragem e que a
empresa tinha uma “lista sigilosa” na qual estava listava a “situação inaceitável” de segurança do local. Desde a tragédia, o
Corpo de Bombeiros permanece realizando buscas para encontrar os corpos. A barragem
se rompeu em janeiro de 2019,
resultando em mortes e na destruição de casas e equipamentos públicos na cidade, que fica
próxima à capital mineira, Belo
Horizonte.
Em nota à imprensa, a TUV
SUD informou que está cooperando com as autoridades e reiterou o “compromisso em ver os
fatos sobre o rompimento da barragem esclarecidos”. A Vale ainda não se manifestou sobre a denúncia. (Agencia Brasil)

e brinquedos (4,71%).
Em nota, a Receita Federal
informou que o crescimento
das apreensões é resultado dos
investimentos em tecnologia,
da capacitação dos servidores
e da utilização dos instrumentos adequados, como scanners
e cães farejadores. O órgão
também cita o aumento das
operações como fator que contribuiu para o recorde.
Entre as principais ações
realizadas no ano passado, destacou a Receita, está a Operação Promitheia, realizada em
setembro no bairro do Brás, em
São Paulo. A ação resultou na
apreensão de 870 toneladas de
mercadoria, avaliadas em R$
230 milhões. (Agencia Brasil)

O Circuito Brasileiro Open
de vôlei de praia 2019/2020
está de volta nesta semana, com
a realização da quarta etapa da
temporada. João Pessoa (PB)
será sede do torneio que abre o
ano entre quarta-feira (22) e
domingo (26), com entrada
franca ao público na arena montada na Praia do Cabo Branco,
altura da Avenida Monsenhor
Odilon Coutinho. A competição
conta com transmissão ao vivo
de todos os jogos a partir da fase
de grupos.
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Foto/ Renato Antunes

Um grupo de investigadores
da Universidade de Cardiff, no
País de Gales, encontrou um
novo tipo da “Célula T” - responsável pela defesa do organismo
contra ameaças desconhecidas,
como vírus e bactérias - que poderá atacar e destruir a grande
maioria dos tipos de câncer.
A descoberta foi publicada
na revista científica Nature
Immunology e ainda não foi testada em doentes. Contudo, os investigadores acreditam que, embora o trabalho ainda esteja em
estágio inicial, a descoberta tem
“enorme potencial”, diz a BBC.
Os cientistas encontraram
uma célula no sangue das pessoas que pode avaliar se existe
uma ameaça a ser eliminada.
Essa nova célula imune suporta um receptor que age como
um gancho, que se agarra à
maioria dos cânceres ao mesmo tempo que ignora as células saudáveis.
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MP denuncia 16 pessoas
por homicídio doloso por
tragédia de Brumadinho

Foto/Emerson Santos

Cientistas
descobrem
célula que
poderá tratar
todos os tipos
de câncer

A apreensão de mercadorias
irregulares pela Receita Federal
voltou a bater recorde em 2019.
Segundo balanço divulgado na
terça-feira (21), o órgão confiscou R$ 3.256.750.247,91 em
contrabando no ano passado,
valor 3,22% maior que o registrado em 2018.
O número de operações de
vigilância e repressão aduaneira
também bateu recorde. Em 2019,
a Receita fez 4.955 operações,
contra 3.347 no ano anterior.
Entre os tipos de mercadorias recolhidas, os cigarros lideram a lista, concentrando
35,67% das apreensões. Em
segundo lugar, estão os
eletroeletrônicos, com 11,42%,
seguido por vestuário (7,02%)

EMS Taubaté Funvic
Denk Academy Maringá Vôlei (PR) e EMS Taubaté Funvic
(SP) se enfrentam nesta quartafeira (22) em jogo adiantado da
sexta rodada do returno da Superliga masculina de vôlei 2019/
2020 pela participação do time
paulista no Campeonato Sul-Americano de Clubes. O duelo será às
19h30, no ginásio Chico Neto,
em Maringá (PR), e terá transmissão ao vivo do pay per view do

Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O confronto será entre sétimo e segundo colocados na
tabela da Superliga. O time da
casa tem 17 pontos, enquanto
a equipe taubateana soma 32. A
disputa desta quarta-feira promove um reencontro das equipes que se enfrentaram há uma
semana pela fase de classificação da Copa Brasil. Página 6
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Firmada nova parceria com Bracell
para investimento de R$ 1 bi no Estado
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA 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 pioneiros no Brasil.
No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Vereador Fernando Holiday (ainda no DEM) só não será candidato à reeleição pelo PATRIOTAS (fusão do PEN com o PRP)
se não quiser. Assim como ele, o advogado do MBL - Rubinho
Nunes - também só não será candidato pela 1ª vez ao Parlamento
paulistano se não quiser
.
PREFEITURA (SP)
Em campanha pela reeleição, Bruno Covas (PSDB) começa a
investir em Saúde pública, contratando mais médicos, enfermeiros e motoristas pro aumento da frota do SAMU. Isso pode indicar que o médico Padilha, ex-Ministro (Lula-Dilma) e ex-Secretário (Haddad) pode ser o candidato do PT
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Arthur do Val, mais conhecido por “Mamãe Falei”
do MBL (expulso do DEM e ainda sem partido) só não será candidato à prefeitura de São Paulo pelo PATRIOTAS (fusão do PEN
com o PRP) se não quiser. Em tempo: com ele, o partido pode
eleger pelo menos 2 vereadores
.
GOVERNO (SP)
De Davos (Suíça), aonde negocia mais investimentos pro Estado, o dono do PSDB (liberal ‘de centro’) João Doria aproveitou pra dizer que com ele o PCC não se cria. E disse: “se os que
fugiram da prisão no Paraguay reagirem à Polícia paulista, vão
pro cemitério”. Este é o Doria Presidencial 2022
.
CONGRESSO (BR)
A deputada federal Renata Abreu (sócia preferencial do PODEMOS ex-PTN), que será mamãe do José entre o final de fevereiro e o começo de março, tá apostando tudo no aumento da
bancada de vereadores em São Paulo. Pra isso, conta com alta
votação do vereador Mario Covas (ex-PSDB)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Se os 4 anos de mandato fossem uma guerra. o capitão da
reserva do Exército e agora Presidente do Brasil Jair Bolsonaro
(sem partido e fundando o “Aliança PELO Brasil”) estaria naquela fase em que tem que finalizar também seus soldados porque
alguns são mais perigosos que os inimigos
.
JUSTIÇAS (BR)
Luiz Fux tá assumindo a presidência do Supremo, podendo
rever a questão do ‘juiz de garantias’ (então não há garantias no
Judiciário ?) que o colega Toffoli botou em banho-maria por 6
meses. Até o final de 2021 Bolsonaro terá indicado 2 deuses pra
recompor os 11 do ‘Olimpo’ brasileiro
.
PARTIDOS (BR)
O PT nasceu do Lulismo sindical mixado com a igreja Católica que negava o Vaticano mas buscava tanto ou mais poder que
Roma. Em 10 de fevereiro completará 40 anos de histórias. O
Lulismo se arrasta, mas alguns agregados ‘das esquerdas’ e o catolicismo estão em processo de quase extinção
.
HISTÓRIAS (BR)
Celso Pitta foi o 1º preto a ser eleito prefeito de São Paulo.
Como não havia reeleição em 1996, o então prefeito Paulo Maluf se deu ao luxo de eleger a maior das novidades daquela década
(nos anos 1980 foi a eleição da Erundina pelo PT). Pitta quase
foi cassado e não disputou reeleição em 2000
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e
“Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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O Governador João Doria e
os Secretários de Estado, Patricia Ellen (Desenvolvimento
Econômico) e Julio Serson (Relações Internacionais), se reuniram nesta terça-feira (21) com
o Diretor do Grupo RGE (Royal
Golden Eagle), Anderson Tanoto, e anunciaram o investimento
adicional da Bracell, de R$ 1 bilhão, para a fábrica de celulose
em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. O recurso será
destinado a novos processos
produtivos focados em inovação
e sustentabilidade.
“Esse talvez seja um dos
principais encontros que teremos em Davos. São cerca R$ 7
bilhões em investimentos, que
significam, nesse momento,
mais de 1,2 mil empregos garantidos na construção na fábrica.
Hoje, a Bracell anunciou mais
R$ 1 bilhão em investimentos
para São Paulo e o compromisso de participar ativamente do
Citi (Centro Internacional de
Tecnologia e Inovação). No pico
da obra, serão 11 mil empregos
e quando estiver operando, serão 6.650 postos de trabalho, em
Lençóis Paulista”, comentou

Doria.
O anúncio acontece no segundo dia de reuniões que
seguirá extensa agenda até a sexta-feira (24). Estão previstos
cerca de 32 encontros, além da
participação do Governador e
Secretários em seminários e
reuniões para apresentação de
projetos e ações do Governo
para líderes de empresas e grupos de investidores mundiais.
Na edição de 2019 do Fórum Econômico Mundial, Doria
garantiu junto ao grupo asiático
o investimento de R$ 7 bilhões
para a expansão da fábrica da
Bracell, no interior do estado de
São Paulo. O anúncio ocorreu
oficialmente em julho e foi o
maior investimento que a região
de Bauru já recebeu nos últimos
20 anos. A unidade da empresa
faz parte de um dos 12 polos regionais de desenvolvimento, criado pelo Governo do Estado para
centralizar e estimular empresas
do mesmo setor, neste caso o
Polo de Papel, Celulose e Reflorestamento.
Dessa vez, o investimento,
que contou com assessoria
da InvestSP, é para uma das mai-

ores instalações de gaseificação
de biomassa existentes, com
objetivo de apoiar a operação do
forno de cal. A planta de gaseificação usará biomassa 100% renovável como matéria-prima
para produzir biogás.
Já o segundo investimento é
destinado a um sistema de distribuição de energia de última
geração, incluindo uma tecnologia de subestação isolada a gás
de 440 KV, que aumentará a segurança no sistema de fornecimento de energia verde para a
rede nacional. A Bracell fornecerá cerca de 180MW dessa
energia renovável, que será gerada a partir da queima da fração orgânica do licor (sistema
de recuperação química). O
Projeto Star da Bracell também visa reduzir o uso de recursos naturais em seus processos, instalando um sistema
robusto de captação de água da
chuva e sua reutilização em toda
a área industrial.
A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, ressalta que o compromisso do Governo de São Paulo é
com o desenvolvimento econô-

mico e apoio às tecnologias sustentáveis. “Mais um importante
investimento para o nosso Estado, que está alinhado ao respeito à inovação e à sustentabilidade”, disse a Secretária.
A Bracell vai destinar parte
do valor para investimentos comunitários e sociais, com prioridade na melhoria das infraestruturas de saúde e segurança
pública nos principais municípios onde estão localizados seus
projetos de expansão, além de
programas de qualificação da
força de trabalho e fornecedores locais que atenderão às necessidades da nova fábrica.
O projeto de expansão da
Bracell em São Paulo tem conclusão prevista para 2021 e, durante esses dois anos, empregará cerca de 11 mil trabalhadores
durante o pico da obra. Após a
conclusão, a fase de operação
empregará cerca de 6.650 trabalhadores diretos e terceirizados
de forma permanente nas operações industriais, florestais e de
logística. A Bracell é patrocinadora do Centro da 4ª Revolução
Industrial, que será anunciado
em Davos.

Prefeitura de São Paulo lança
o Corujão do Câncer
A Prefeitura de São Paulo
lançou na terça-feira (21) o Corujão do Câncer, programa que
prevê, na primeira fase, o atendimento dos pacientes com os
tipos de câncer de maior incidência: estômago, colorretal, tireoide e próstata.
As atividades já começam na
próxima quinta-feira (23) e contarão com 2.300 vagas para exames de Colonoscopia para pacientes com idade acima de 65
anos, para detecção de câncer do
intestino, o que representa uma
oferta de vagas 13 vezes maior
do que a disponível em dezembro de 2019.
“Acho que todos acompanharam a minha história no ano passado. Numa quarta-feira, eu me
internei para cuidar de uma erisipela. Na quinta-feira, eu descobri que a erisipela tinha virado uma trombose. Na sexta-feira, eu também descobri que também havia uma embolia por conta
desse quadro. No sábado, eu descobri que havia um tumor. No
domingo, eu já sabia qual era o
tipo de tumor e a extensão dele,

e na terça-feira eu comecei a
quimioterapia. É inaceitável que
o prefeito, que tem condições de
pagar um plano de saúde, tenha
esse tipo de agilidade e a população, que não tem condições de
pagar um plano de saúde, tenha
que esperar dias para continuar
e ter acesso a um tratamento”,
afirmou o prefeito Bruno Covas.
Quanto mais cedo for diagnosticado o câncer, maiores são
as chances de cura do paciente (
uma chance de 60% maior ). O
município de São Paulo já atende à Lei 12.732/2012, que determina que o paciente diagnosticado com câncer deva ser tratado em menos de 60 dias. Ao
ampliar o acesso ao tratamento,
a Prefeitura aumenta a chance de
vida dos pacientes.
Participam do Corujão do
Câncer os hospitais AC Camargo, Instituto de Câncer Dr. Arnaldo (CAVC), Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho/Einstein (Vila
Santa Catarina) e Hospital Sírio
Libanês, parceiros nessa iniciativa do tratamento em toda a li-

nha de cuidado, pelo período
estimado de 2 a 5 anos. Cada
paciente terá um custo mensal
estimado de R$ 26 mil para o
município. O total de investimento no programa é de R$ 15
milhões.
Segundo a secretária-adjunta da Saúde, Edjane Maria Torreão, o Corujão vem trazer agilidade a oferta de tratamento precoce. “Ao agilizar a oferta de tratamento, o município vai dar ao
cidadão o direito de ser tratado
de forma precoce, com uma assistência ampla que chamamos
de linha de cuidado, onde o paciente terá acesso a tudo que precisar”, destacou.
Prevista para março deste
ano, a segunda fase do Programa Corujão do Câncer, além de
priorizar os pacientes com diagnóstico de câncer de pele,
ginecológico, hematológico,
neurológico, pneumológico,
oftalmológico e pediátrico aumenta a oferta de exames
como, Ecocardiograma, Densitometria Óssea, Ultrassonografia Mamária, Endoscopia.

Serão 70.953 vagas para exames, com a ampliação de horário de atendimento das 19h às
22h, em 21 unidades municipais, sendo 13 Hospitais Dia e
oito AMA – E (Assistência Médica Especializada E),
O tratamento do câncer
acontece por meio de repasse de
recursos do Governo Federal
para o Município. Em 2019, o
município de São Paulo atendeu
10.839 pessoas com câncer, na
rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os exames de detecção do
câncer são disponíveis na rede
Especializada de Média Complexidade Municipal (Ambulatórios
de Especialidades, Hospitais-dia
e Hospitais Municipais).
O Município de São Paulo,
já oferece consulta em Oncologia , através do Sistema SIGA
, (100% informatizado) agendados nos serviços Oncológicos :
AC Camargo, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer
(IBCC), Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (ICAVC e GRAACC).

Governo anuncia investimento de
R$ 100 milhões da P&G em São Paulo
O Governador de São Paulo,
João Doria, e a Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patricia Ellen, participaram na
segunda-feira (20) de reunião
com Selina Jackson, Vice-Presidente Global da Procter &
Gamble, multinacional americana que já está presente no Brasil. Na ocasião, foi anunciado
novo investimento de R$ 100
milhões da P&G em sua fábrica

em São Paulo.
“A Procter & Gamble é uma
companhia que está há mais de
50 anos no Brasil. É uma ótima
notícia de investimento em tecnologia e inovação no estado de
São Paulo”, disse Doria. O anúncio foi feito durante a participação da comitiva do Governo de
São Paulo na 50ª edição do Fórum Econômico Mundial em
Davos, na Suíça.

A P&G anunciou um centro
de inovação em São Paulo e agora está produzindo uma nova linha com US$ 20 milhões adicionais. São quase R$100 milhões
que serão utilizados para produtos de exportação no Estado de
São Paulo e no Brasil. Esse foi
o maior investimento que a P&G
fez na América Latina.
A parceria entre Governo e a
multinacional americana torna-

rá São Paulo um grande centro
de exportação de produtos inovadores e de valor agregado da
Procter & Gamble para a América do Sul. “Com o investimento, conseguimos formar
uma mão de obra qualificada,
trabalhando no produto de valor agregado, onde São Paulo
passa a ser um centro de exportação para a região”, comentou P atricia Ellen.

Arenavírus: entenda a doença
rara e isolada registrada em SP
A Secretaria de Estado da
Saúde divulga orientações sobre
o arenavírus (febre hemorrágica brasileira), doença rara, isolada e restrita confirmada em SP,
no último dia 17, e transmitida
por roedores silvestres.
A pasta está tomando as medidas de investigação e monitoramento do vírus e, até o momento, não há registros de transmissão entre humanos.
Podem ser hospedeiros dos
vírus os roedores silvestres, ou
seja, que vivam em ambiente de
mata e com alta densidade de vegetação. A infecção de humanos
só ocorre de forma acidental, se
houver inalação de partículas com
urina, fezes e saliva desses animais. Por isso, a principal medida de prevenção é evitar contato
com esses animais, encontrados
em áreas rurais e de mata.
Até o momento, não há registros de transmissão entre humanos, que só ocorre se houver
contato com secreções de alguém infectado – como sangue,
urina, fezes, saliva, vômito, sêmen e outras secreções ou ex-

creções –, em ambientes fechados, sem equipamento de proteção e por tempo prolongado.
A Secretaria de Estado da
Saúde está monitorando, juntamente com o Ministério da Saúde, de forma preventiva, todas as
pessoas que tiveram contato
com o paciente.
“É importante destacar que
não há motivo para preocupação.
É uma doença rara e restrita aos
ambientes silvestres. A melhor
forma de prevenção é evitar o
contato com roedores que vivem
nestes locais”, destaca a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São
Paulo, Helena Sato.
Por se tratar de uma doença rara, técnicos da Vigilância Epidemiológica estão pesquisando o vírus e possíveis
tipos de roedores que podem
transportá-lo.
O caso foi comunicado ao
Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
e a Organização Pan-americana
de Saúde (OMS/OPAS), seguindo os protocolos internacionais.

Sobre o caso
O caso confirmado no dia 17
de janeiro é de um homem adulto, residente de Sorocaba. O paciente apresentou os primeiros
sintomas no último dia 30 de
dezembro, quando estava em Eldorado, no Vale do Ribeira.
O óbito ocorreu em 11 de
janeiro no Hospital das Clínicas
da FMUSP, na capital. Antes disso, também passou por serviços
de saúde em Eldorado e Pariquera-Açu. Os funcionários dessas
unidades estão sob avaliação e
monitoramento, bem como os
familiares. A origem da contaminação está em investigação e não
há histórico de viagem internacional.
O início dos sintomas da doença pode ocorrer de 6 a 14
dias, podendo variar de 5 a 21
dias, após a exposição ao vírus.
Esse intervalo de tempo é chamado de “período de incubação”. Os primeiros sinais são
febre, mal-estar, dores musculares, dores de cabeça, no estômago, ao redor dos olhos, tonturas,
sensibilidade à luz. O arenavírus

causa febre hemorrágica e pode
ter complicações neurológicas
e hepáticas. O tratamento é feito conforme o quadro clínico e
sintomas do paciente.
A confirmação laboratorial
requer técnicas específicas de
isolamento do vírus, com detecção e sequenciamento do genoma. Para este caso, foram realizados diversos exames, com participação do Laboratório de Técnicas Especiais do Hospital Albert Einstein, que identificou o
arenavírus, e confirmado pelo
Laboratório de Investigação
Médica do Instituto de Medicina Tropical do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP e Instituto Adolfo Lutz.
O laboratório de referência nacional para febres hemorrágicas
é o Instituto Evandro Chagas.
Na literatura há registro de
quatro casos humanos de febre
hemorrágica brasileira, todos
na década de 90. Destes, três
foram registrados no Estado
de São Paulo e adquiridos em
ambientes silvestres, sendo o
último em 1999.
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Guedes conversa com ministros
suíços e CEOs de empresas em Davos
Representante brasileiro no
Fórum Econômico Mundial,
evento que reúne líderes políticos e empresários em Davos, na
Suíça, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, terá conversas
com presidentes de multinacionais, fundos de pensão e
um encontro com o ministro
das Finanças suíço no segundo dia do evento. O ministro
também participa de painéis
sobre industrialização e sobre
América Latina.
O ministro começou
a terça-feira (21) reunindo-se
com o professor Klaus Schwab,
criador do Fórum Econômico
Mundial. Em seguida, participa

do painel Formando o Futuro da
Manufatura Avançada, que discutirá os avanços tecnológicos
na indústria.
Ainda pela manhã, Guedes
se reuniu com o presidente do
Grupo UBS (conglomerado financeiro da Suíça), Axel Weber,
e com o presidente e diretor jurídico da Microsoft, Brad Smith. O ministro participou de um
almoço privado com representantes do banco Itaú–Unibanco,
onde fará uma apresentação.
À tarde, Guedes participou
do painel Perspectivas Estratégicas: América Latina. Ele se
reúniu, em seguida, com os ministros das Finanças da Suíça,

Ueli Maurer, e de Assuntos
Econômicos e Educação, Guy
Parmelin. De lá, o ministro
encontrou-se com Mark Machin, presidente e diretorexecutivo (CEO) do fundo de
pensão Canadian Pension Investment Board.
O ministro encerrou a tarde
com mais três encontros com
representantes de multinacionais. Ele conversou tambem
com o presidente da administradora de sistemas de pagamento
Visa, Ryan McInerney; com o
CEO global da siderúrgica indiana Arcelor Mittal, Lakshmi
Mittal; e com o presidente e
CEO da montadora Chevron,

Mike Wirth. O segundo dia do
ministro em Davos acaba com
um jantar oferecido pelo professor Klaus Schwab.
O Fórum Econômico Mundial começou no domingo (20)
em Davos, com uma solenidade
de abertura. O evento segue
até quinta-feira (23) no resort
suíço. Ainda não está definido
se Guedes seguirá da Suíça
para a Índia, para acompanhar a
comitiva do presidente Jair
Bolsonaro, que viajará ao país
asiático neste fim de semana.
Caso o ministro emende as
duas viagens, o retorno a Brasília só está previsto para o dia
28. (Agencia Brasil)

PIB cresce 0,8% no trimestre
encerrado em novembro, aponta FGV
O Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país)
cresceu 0,8% no trimestre encerrado em novembro de 2019
na comparação com o trimestre
findo em agosto daquele ano. O

dado é do Monitor do PIB, divulgado na terça-feira (21) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Segundo a FGV, o PIB cresceu 1,9% na comparação com o
trimestre encerrado em novembro
de 2018 e 1% na taxa acumulada

em 12 meses. Considerando-se
apenas o mês de novembro, o PIB
teve altas de 0,3% na comparação
com outubro de 2019 e de 1,6%
em relação a novembro de 2018.
Na comparação do trimestre
encerrado em novembro com o

trimestre findo em agosto de
2019, a alta de 0,8% foi influenciada por um crescimento no
mesmo patamar, de 0,8%, do
setor de serviços. A indústria
cresceu 0,5% e a agropecuária,
0,3%. (Agencia Brasil)

Número de inadimplentes
cresceu em novembro de 2019
O total de inadimplentes,
pessoas com contas em atraso,
ficou em 63,8 milhões em novembro de 2019, ante 62,6 milhões registrados em igual mês
de 2018. Os dados foram divulgados na terça-feira (21) pela
Serasa Experian.
Em novembro de 2019, o
número de contas não pagas ou
atrasadas chegou a 226,6 milhões, uma relação de 3,5 contas por CPF. Em novembro de
2018, o total era de 234,4 milhões, o que representava 3,7
contas por CPF.
As dívidas negativadas podem gerar a inclusão do nome da
pessoa inadimplente em listas

mantidas por instituições de proteções de crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) e Serasa, o que impede a
obtenção de empréstimos e financiamentos.
Dos sete estados da Região
Norte, três apresentam índices
elevados de inadimplência.
No Amazonas, mais da metade da população, 55,7%, não
conseguiu deixar as contas em
dia, em novembro de 2019. A
condição de inadimplente também englobava metade dos habitantes de Roraima e 49,4% dos
residentes do Amapá. Os estados
que ostentavam os três melhores índices eram Piauí (33,2%),

Rio Grande do Sul (34,7%) e
Santa Catarina (34,8%).
Contas
De acordo com o Serasa Experian, a quitação de contas de
serviços de telecomunicação,
como de internet e telefone, foi
o que mais colaborou para o
resultado apurado. Esse setor
fechou novembro de 2019
com uma redução de 2,4 pontos percentuais na taxa de
inadimplência.
Já as dívidas com bancos
e cartões, que permaneciam
em aberto, eram a maioria,
representando 28,1% do total, com variação positiva de

0,6 ponto percentual, ante
novembro de 2018.
No setor de serviços, constatou-se a mais alta variação, de
0,8 ponto percentual. Nesse
caso, as contas atrasadas respondiam por 9,4% do total registrado em novembro de 2019.
O economista do Serasa Experian Luiz Rabi disse que os
números sinalizam que as pessoas inadimplentes começaram
a organizar seus débitos, aproveitando, principalmente, as últimas ações de feirão de renegociação. Para ele, mais pessoas deixarão essa condição, gradualmente, nos próximos meses.
(Agencia Brasil)

Seguro-desemprego em atraso
deve ser liberado hoje
Os trabalhadores com dificuldade de acesso ao segurodesemprego deverão ter o benefício liberado nesta quarta-feira
(22). A informação é da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia. Segundo a secretaria, até
lá, todos os pedidos e recursos
serão reprocessados.
Os benefícios pedidos a partir de segunda-feira (20) voltaram a ser liberados automaticamente. Desde a segunda
quinzena de dezembro, o ministério tem recebido relatos de trabalhadores que fizeram o saque
imediato (de até R$ 998 por conta ativa e inativa) do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) após terem sido dispensados e ficaram com a liberação
do seguro-desemprego travada.

Pelo procedimento tradicional, o benefício só é automaticamente liberado quando o registro mais recente nas bases de
dados do FGTS indica demissão
sem justa causa. A consulta é feita para evitar fraudes e assegurar se o empregado dispensado
realmente pode receber o benefício. Situações como demissão
por justa causa ou fim de contrato temporário não dão direito ao seguro.
O problema, segundo o governo, ocorreu no caso de trabalhadores cuja última movimentação na base de dados estava relacionada ao saque imediato. O sistema informático interpretou o registro como indicativo de que o empregado não
poderia ter acesso ao segurodesemprego. Nesses casos, os

trabalhadores seguiam a orientação do governo de entrar com
um recurso administrativo e esperar a liberação do benefício,
acarretando o atraso no pagamento de dois a três meses.
O processo pode ser acompanhado
pelo
portal www.gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho
Digital para quem tem smartphones e tablets. O Ministério
da Economia informou que,
mesmo quem não entrou com
recurso, mas tiver o saque imediato registrado após a demissão
sem justa causa, terá o benefício
liberado automaticamente.
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou
que, desde que constatou o problema, os técnicos estão trabalhando nas correções para garan-

tir a liberação automática para
quem fez o saque imediato pouco depois da demissão. O ministério informou que a Caixa Econômica Federal, que administra
o FGTS, está participando das
soluções técnicas.
Pago a trabalhadores formais
dispensados sem justa causa, o
seguro-desemprego dá direito
de três a cinco parcelas mensais,
conforme o tempo trabalhado. O
valor varia do salário mínimo
(R$ 1.039 atualmente e R$
1.045 a partir de fevereiro) a R$
1.813,03. Quem trabalhou de
seis a 11 meses recebe três
prestações. Quem trabalhou de
12 a 23 meses tem direito a quatro prestações. Apenas quem trabalhou no mínimo 24 meses recebe as cinco parcelas. (Agencia Brasil)

Aneel homologa parcialmente
resultado do leilão A-6
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) decidiu na terça-feira (21) homologar parcialmente o resultado do Leilão A-6 de 2019. O
certame é destinado à contratação de novos empreendimentos de geração de energia a partir de fontes diversas, como hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e ter-

melétrica (a partir de biomassa, de gás natural e de
carvão mineral nacional). O
início do suprimento de
energia está previsto para 1º
de janeiro de 2025.
De acordo com a agência,
dos 91 empreendimentos contratados, 58 atenderam aos requisitos estipulados no edital.
No total, foram contratados

27 empreendimentos hídricos, dos quais 19 são pequenas centrais hidrelétricas e
seis centrais geradoras hidrelétricas. Também foram contratadas 44 usinas eólicas, 11
usinas solares fotovoltaicas e
nove usinas térmicas, sendo
seis movidas a biomassa e três
a gás natural, somando 1.155
megawatts (MW) de energia

contratada.
O leilão, realizado em 19
de outubro do ano passado, negociou contratos de energia de
91 novos projetos de geração,
com investimento previsto de
R$ 11 bilhões. O certame teve
preço médio de venda de energia de R$ 171,85 por megawatt-hora e deságio médio de
33,73%. (Agencia Brasil)

Dólar ultrapassa R$ 4,20 e
fecha no maior valor do ano
Em um dia tenso no mercado, a Bolsa de Valores caiu,
e o dólar norte-americano fechou no maior valor em mais
de um mês e meio. O dólar
comercial fechou a terça-feira (21) vendido a R$ 4,206,
com alta de R$ 0,017 (0,4%).
A divisa está no maior valor de
fechamento desde 2 de dezembro (R$ 4,214).

O dólar operou em alta durante toda a sessão e fechou próxima do valor máximo do dia. A
moeda norte-americana acumula valorização de 4,8% em
2020. A volatilidade também refletiu-se na cotação do euro, que
fechou o dia vendido a R$ 4,67,
com alta de 0,42%.
No mercado de ações, o dia
também foi de tensões. O Ibo-

vespa, índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia em queda de 1,03%,
aos 117.026 pontos. A Bolsa interrompeu uma sequência de três
sessões de alta.
A sessão foi marcada pelo
receio de que o novo vírus descoberto na China traga impactos
para a segunda maior economia
do planeta. O país asiático con-

firmou a sexta morte pelo coronavírus, que provoca pneumonia.
A China e países próximos adotaram medidas para conter a disseminação da doença.
A alta do dólar e a queda na
bolsa intensificaram-se no meio
da tarde, quando foi confirmado
o primeiro caso de infecção
pelo novo vírus nos Estados Unidos. (Agencia Brasil)

Cientistas descobrem célula
que poderá tratar todos os
tipos de câncer
Um grupo de investigadores da Universidade de Cardiff, no
País de Gales, encontrou um novo tipo da “Célula T” - responsável pela defesa do organismo contra ameaças desconhecidas, como
vírus e bactérias - que poderá atacar e destruir a grande maioria
dos tipos de câncer.
A descoberta foi publicada na revista científica Nature
Immunology e ainda não foi testada em doentes. Contudo, os investigadores acreditam que, embora o trabalho ainda esteja em
estágio inicial, a descoberta tem “enorme potencial”, diz a BBC.
Os cientistas encontraram uma célula no sangue das pessoas
que pode avaliar se existe uma ameaça a ser eliminada. Essa nova
célula imune suporta um receptor que age como um gancho, que
se agarra à maioria dos cânceres ao mesmo tempo que ignora as
células saudáveis.
Andrew Sewell, responsável pelo estudo, afirma que é “altamente incomum” encontrar uma célula com potencialidades terapêuticas assim tão vastas no combate ao câncer e que a descoberta aumenta a perspectiva de criar uma “terapia universal”.
“A nossa descoberta aumenta a perspectiva para os tratamentos contra o câncer. Esse tipo de célula pode ser capaz de destruir muitos tipos diferentes da doença. Antes, ninguém achava
que isso fosse possível. Essa foi uma descoberta acidental, ninguém sabia que essa célula existia”, contou Sewell ao The Telegraph.
A equipe de investigadores descobriu que o novo tipo de célula T pode encontrar e matar grande diversidade de células cancerígenas, incluindo as presentes no câncer de pulmão, pele, sangue, mama, osso, próstata, ovário, rim e colo do útero.
Embora o processo como a célula ataca outras células ainda
não seja compreendido, os cientistas acreditam que o receptor
das células T interage com uma molécula, chamada MR1, que
existe na superfície de todas as células do corpo humano.
“Somos os primeiros a descrever uma célula T que se encontra com a MR1 nas células cancerígenas. Isso nunca foi feito
antes”, afirmou Gary Dolton, que participa da investigação, em
entrevista à BBC. (Agencia Brasil)

China e países próximos
adotam medidas diante da
nova pneumonia
China e países próximos estão adotando medidas para conter
a nova pneumonia que atinge o país, oriunda da região central, no
momento em que milhões de chineses começam a viajar, por
ocasião das férias do Ano Novo Lunar, ameaçando estender a
doença.
A ansiedade aumentou depois de o especialista do governo
chinês Zhong Nanshan ter revelado que o novo tipo de coronavírus, que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais, é transmissível entre seres humanos.
Até agora, as autoridades diziam que não havia evidências de
que fosse transmissível.
Quatro pessoas morreram e mais de 200 foram infectadas
desde que o vírus foi inicialmente detectado, no mês passado,
em Wuhan, um cidade do centro da China, que é também um importante centro de transporte doméstico e internacional.
Esta semana foram diagnosticados novos casos em Pequim,
Xangai e Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong. Todos os
pacientes visitaram Wuhan recentemente.
Fora da China, quatro casos do novo coronavírus foram confirmados entre viajantes chineses - na Coreia do Sul, Japão e
Tailândia, todos oriundos de Wuhan.
Os casos aumentaram o receio de epidemia, semelhante à
pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China
continental e em Hong Kong.
Em Macau, as autoridades anunciaram que vão verificar individualmente os passageiros provenientes de Wuhan, “por via aérea, marítima ou terrestre”.
O principal conselheiro para o Ministério da Saúde da Austrália, Brendan Murphy, anunciou que o país aumentou a triagem
nos aeroportos. A Austrália recebe um número significativo de
viajantes da China e conta com três voos diretos por semana de
Wuhan para Sydney.
Os passageiros são recebidos por equipes médicas para avaliações, disse Murphy, citado pela imprensa australiana.
Japão, Coreia do Sul, Hong Kong e outros locais com vários
voos diretos para a China também adotam medidas mais rigorosas de triagem. Pelo menos três aeroportos nos Estados Unidos
começaram a rastrear passageiros de companhias aéreas procedentes do centro da China.
“Precisamos aumentar o nível de alerta, pois o número de
pacientes continua a aumentar na China”, disse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.
Os primeiros casos identificados estão ligados a um mercado de mariscos, situado nos subúrbios de Wuhan. A suspeita é de
que os primeiros pacientes tenham contraído o vírus a partir de
animais.
A transmissão entre seres humanos só foi confirmada nessa
segunda-feira (20).
Zhong, especialista do governo chinês que ajudou a apresentar a verdadeira escala da pneumonia atípica, em 2002, disse à
emissora estatal CCTV que duas pessoas na província de Guangdong foram infectadas a partir de familiares.
Quinze funcionários de hospitais também tiveram testes positivos para o vírus, anunciou a Comissão Municipal de Saúde de
Wuhan. A comissão tinha dito, na semana passada, que nenhum
dos funcionários que teve contato próximo com os pacientes
tinha sido infectado.
O presidente chinês, Xi Jinping, instruiu os departamentos
do governo, nessa segunda-feira, a divulgar informações sobre o
vírus e aprofundar a cooperação internacional.
Durante a epidemia da pneumonia atípica, o governo chinês
tentou inicialmente ocultar a gravidade, mas o problema foi mostrado por um médico.
Na rede social chinesa Weibo, o Twitter de lá, vários internautas criaram conselhos de prevenção, incluindo como usar
máscaras e lavar as mãos. Algumas pessoas disseram ter cancelado os seus planos de viagem e que vão ficar em casa durante as
férias do Ano Novo Lunar.
Segundo o Ministério dos Transportes, a China deve registrar um total de 3 bilhões de viagens internas durante os próximos 40 dias. (Agencia Brasil)
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Pessoas que tiveram contato com
febre hemorrágica são monitoradas
O Ministério da Saúde (MS)
tranquilizou a população sobre
a transmissão de febre hemorrágica no país. Em entrevista à imprensa na terça-feira (21) para esclarecer
a morte de um paciente pela doença
em São Paulo, o secretário substituto da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Júlio
Croda, disse que a maior preocupação tem sido com os profissionais
de saúde que tiveram contato direto com a vítima, um morador de Sorocaba, no interior do estado. “Neste
momento, não existe preocupação
de transmissão à população geral.
A gente sabe que isso é uma
transmissão eventual”, disse Júlio Croda.

“O risco maior de adquirir a
infecção é a pessoa entrar em
contato com alguma secreção do
paciente. Nosso monitoramento
está sendo realizado nos profissionais de saúde e seus familiares. Por enquanto nenhum contactante apresentou sintomas”.
Cerca de 100 a 150 pessoas se
enquadram nesse perfil. Caso a
situação não se altere, o monitoramento será encerrado dia 3 de
fevereiro, 21 dias após seu
início. O paciente, cuja identidade foi mantida em sigilo, faleceu
12 dias após a internação, ocorrida em 30 de dezembro.
Funcionários de três hospitais
e três laboratórios estão sendo

Pescadores de áreas
atingidas por óleo
recebem 2ª parcela
do auxílio
A segunda parcela do auxílio emergencial concedido a
quase 70 mil pescadores profissionais artesanais de áreas afetadas pela mancha de óleo no litoral brasileiro começou a ser
paga na terça-feira (21), segundo informações divulgadas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O pagamento segue o calendário de saques dos benefícios
sociais, de acordo com o final
do Número de Identificação
Social (NIS) do beneficiário.
Hoje podem sacar o benefício
os pescadores cujo NIS tem finais 1 e 2. O pagamento vai até
o dia 31 de janeiro.
Os pescadores podem sacar
o benefício com o cartão assistencial na Caixa, em casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes
Caixa Aqui. Os que não têm o
cartão precisam ir a uma agência do banco levando documen-

to de identificação com foto e o
NIS.
O auxílio emergencial beneficia pescadores que atuam em
municípios dos nove estados do
Nordeste, do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo atingidos pelo
vazamento de óleo.
O profissional precisa estar
inscrito no Registro Geral da
Atividade Pesqueira (RGP), em
situação ativa nas categorias
peixes, crustáceos, moluscos e
outros, e deve ter atuação em
área estuarina ou marinha.
A primeira parcela, de R$
998, foi paga em dezembro. O
dinheiro poderá ser sacado no
prazo de até 90 dias, contados
da data da disponibilização do
crédito ao beneficiário. Esse benefício não interfere no recebimento do seguro-defeso recebido pelos profissionais na época em que é proibida a pesca
para garantir a reprodução dos
peixes. (Agencia Brasil)

monitorados. Existem níveis diferentes de risco, sendo considerado o mais alto aquele no qual
pessoas tiveram contato com
secreções do paciente sem
equipamento de proteção e profissionais responsáveis pela
necrópsia. Além disso, outra
ação planejada é ir aos lugares
onde essa vítima passou e identificar se há relatos de roedores
silvestres nesses locais, transmissores do vírus.
O vírus do gênero Mammarenavírus, da família Arenaviridae , só foi diagnosticado após a
morte do paciente. Na apresentação dos primeiros sintomas,

acreditou-se se tratar de febre
amarela, mas, após a evolução de
outros sintomas, essa possibilidade foi afastada. “Por conta de ser
um caso inusitado, foi coletado
material para um exame especial,
que pode identificar diferentes
vírus. E foi identificado o arenavírus”, detalhou Croda.
Transmissão
Originalmente, o arenavírus
pode ser encontrado em roedores silvestres e sua transmissão
a seres humanos se dá por contato com saliva, urina ou fezes
desses animais. Mas nem entre
esses roedores a presença do ví-

rus é considerada frequente.
O arenavírus não era identificado no país havia mais de 20
anos. O primeiro caso ocorreu em
1990, também no estado de São
Paulo. A vítima havia viajado ao
município de Cotia, no interior do
estado, antes de apresentar os
sintomas e, posteriormente, falecer.
O segundo caso foi derivado
do primeiro, quando um técnico
de laboratório foi infectado acidentalmente enquanto manipulava uma amostra coletada da primeira vítima. Esse técnico de laboratório, no entanto, sobreviveu.
Um terceiro caso identificado no

Brasil ocorreu em 1999, em um
morador da área rural do Espírito
Santo do Pinhal, no estado de São
Paulo. Após sete dias de internação, faleceu.
Sintomas
A doença inicia com febre,
mal-estar, dores musculares, dor de
estômago, nos olhos, dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à
luz e constipação. Com a evolução da doença, pode haver comprometimento neurológico, manifestado por sonolência, confusão mental, alteração de comportamento e convulsão. (Agencia
Brasil)

Casos de dengue no Parana aumentam
quase 5.000% em relação ao ano passado
O boletim semanal divulgado
na terça-feira (21) pela Secretaria
de Estado da Saúde registra 7.618
casos confirmados de dengue no
Paraná – 1.550 a mais do que na
publicação anterior (6.068 casos),
um aumento de 25,54%. Os números referem-se ao acumulado desde agosto de 2019. Na comparação com o mesmo período do ano
passado, o crescimento chega a
4.846%. Foram 154 confirmações
em 2018.
De acordo com o secretário
estadual da Saúde, Beto Preto, o
Paraná está combatendo a doença com o envolvimento dos órgãos e secretarias do Governo, por
meio do Comitê Intersetorial de
Controle da Dengue, que desenvolve ações em todos os municípios.
“São atividades de orientações sobre as medidas preventivas para a dengue e de remoção
técnica dos criadouros do mosquito transmissor da doença. Sabemos que a eliminação dos criadouros é a forma mais eficaz de
reduzir os casos de dengue e contamos com a participação da população neste combate. A dengue
mata e cerca de 80% dos focos
estão nos domicílios”, destacou

o secretário.
Ainda segundo o balanço oficial, são 24 municípios em situação de epidemia, dois a mais do
que a semana passada: Bandeirantes (região Norte) e Ivaiporã
(Vale do Ivaí). Os outros municípios que já haviam atingido este
patamar são Braganey, Juranda,
Nova Cantu, Peabiru, Quinta do
Sol, Douradina, Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Paraíso do Norte, Paranavaí, Santa Isabel do Ivaí,
Tamboara, Ângulo, Colorado,
Doutor Camargo, Floraí, Paranacity. Uniflor, Florestópolis, Sertaneja, Guairá.
Outros 27 municípios estão em
situação de alerta para a dengue e,
juntos, somam 990 casos autóctones, quando a pessoa não contraiu
a doença na cidade onde vive.
Apresentam casos de dengue
grave, com pacientes em tratamento, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Nova
Cantu, Quinta do Sol, Cianorte, Colorado, Santa Fé, Florestópolis, Ibiporã, Londrina, Porecatu, Cornélio
Procópio e Sertaneja.
As cidades com maior número
de casos confirmados são Inajá
(577); Nova Cantu (569); Paranavaí
(549) e Quinta do Sol (440).
GABINETES DE CRISE –

Nesta quarta-feira (22), o Comitê
Intersetorial da Dengue promove
videoconferência sobre a instalação e o funcionamento de gabinetes para situação de emergência. Será na sede da secretaria, com
transmissão para as 22 Regionais
de Saúde Estado, que convidaram
prefeitos e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil para o encontro. O capitão Romero Nunes Filho, chefe da Divisão de Gestão de Desastres da
Defesa Civil estadual, vai abordar
o tema, com informações sobre
quando e como os municípios devem decretar situação de emergência.
ALCANCE – A importância
do envolvimento da população na
eliminação dos criadouros do
mosquito da dengue foi um dos
temas da palestra do secretário de
Estado da Saúde, Beto Preto, na
terça-feira (21), na sede do Senac,
em Curitiba. Em videoconferência
para mais de 30 unidades, cujo alcance foi de cerca de 10 mil pessoas, alunos de cursos técnicos
de saúde da entidade e colaboradores receberam orientações sobre os perigos da doença e formas de prevenção.
O secretário ressaltou a mis-

são do Estado de mobilizar todos
os setores da sociedade. “Estamos falando de uma doença que
podemos prevenir. É na mobilização técnica, de campo, com um
olhar diferenciado sobre possíveis
focos. Precisamos esmiuçar qualquer local onde pode ter água parada”, ressaltou.
TRABALHO DE CAMPO –
Além de chamar a atenção sobre
o preocupante cenário de epidemia em 24 municípios paranaenses, Beto Preto destacou ainda os
mutirões em localidades mais críticas têm ajudado a diminuir os
índices de infestação.
As características e hábitos do
mosquito da dengue também foram apresentados no encontro,
como a capacidade de autonomia
de deslocamento de até cinco quilômetros, a possibilidade de reprodução em água suja e voo em silêncio. “O mosquito tem um jeito muito próprio e por isso mesmo temos
que saber exatamente como ele se
comporta. Inclusive é resiste a produtos químicos. Por isso, a melhor
forma de combate é a eliminação de
criadouros”, ressaltou a coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde, Ivana
Belmonte. (AENPR)
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  6DPLUD GH &DVWUR /RUHQD QD IRUPD
GD/HLHWF)D]6DEHUD3('527$'(8',$6 &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH
([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH
&RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH
EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $OHVVDQGUD /DSHUXWD 1DVFLPHQWR
$OYHV GH 0RXUD QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D$QGHUVRQ 3HUHLUD GH 2OLYHLUD &3)   TXH D DomR
GH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR%DQFR+6%&
%DQN %UDVLO 6$  %DQFR 0~OWLSOR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5 
RXWXEURGH (VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &OiXGLR 6DOYHWWL ' $QJHOR -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR $PDUR63 )D] 6DEHU D 5XL -XDQ GH -HVXV %ULFHQR &3)
  TXH +6%& %DQN %UDVLO 6$ %DQFR 0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH
5  IHYHUHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH (PSUpVWLPR GH &UpGLWR 3HVVRDO Q 
(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXH
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRH

(GLWDO GH &LWDomR H ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'U D  /DXUD GH 0DWWRV
$OPHLGD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 5RJpULR )UHLUH %DUURV &3)
  TXH 2PQL %DQFR 6$ DWXDO UD]mR VRFLDO GR %DQFR 3HF~QLD 6$  OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH
3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH
)LQDQFLDPHQWR GH Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR H LQWLPDomR SRU
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD DSUHVHQWH FRQWUDUUD]}HV VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR
YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR DSUHVHQWDGD FRQWUDUUD]}HV R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP
TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH
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(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD5HQDWD0DUWLQVGH&DUYDOKR-Xt]D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD8PDQR6HUYLoRV7HPSRUiULRV/WGD &13-
 H-RmR&DUORVGRV6DQWRV-~QLRU &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGR
DTXDQWLDGH5 RXWXEURGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDV
Q(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRX
UHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH
XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiR
SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH QRYHPEUR GH 
H
(',7$/ '( ,17,0$d2 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $'(9$1,5 &$5/26 025(,5$
'$ 6,/9(,5$ QD IRUPD GD /HL )$= 6$%(5 D R  7$.$6+, 68*, 5*  &3)  TXH D DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR
DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD
D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH
PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW 
GR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUD
RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $QGUHD GH $EUHX H %UDJD QD IRUPD GD /HL
HWF )$= 6$%(5 D R  /8,= )(51$1'2 9,7$/ /,0$ &3) 1 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
FREUDQoD HP UD]mR GR LQDGLPSOHPHQWR GR FRQWUDWR GH HPSUpVWLPR SRU PHLR GR TXDO UHFHEHX D TXDQWLD GH 5
SRUSDUWHGH2PQL%DQFR6$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H

(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ULVWLDQH9LHLUDQDIRUPDGD
/HL HWF )D] 6DEHU D &257(= /80,12626 /7'$ &13-  TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR
QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU +RVSLWDO GD )DFH /WGD FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGR
VH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR
IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH
LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH
SHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHP
R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  3DXOR *XLOKHUPH $PDUDO 7ROHGR QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D *XLOKHUPH GD 6LOYD 2OLYHLUD &3)   TXH &UX]$]XO GH 6mR 3DXOR OKH
DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH  
GHFRUUHQWH GD 1RWD GH 6HUYLoR Q  FRUURERUDGD FRP D &RQWD GH 6HUYLoRV 0pGLFR+RVSLWDODUHV Q 
DTXDOGLVFULPLQDWRGRVRVSURFHGLPHQWRVPDWHULDLVPHGLFDPHQWRVWD[DVKRQRUiULRVH[DPHVIRUQHFLGRVSHOR
+RVSLWDO RUD DXWRU (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mR
VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGH
GH]HPEURGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD6DFKVLGD*DUFLDQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D R  5$)$(/$ )/25(6 025(,5$ 5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD
DomR GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH )XQGDomR 6mR 3DXOR PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR
SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  PDLR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV
(GXFDFLRQDLV ILUPDGR SHODV SDUWHV (QFRQWUDQGRVH D Up HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH
R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR
GpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR
'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR D Up VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 21/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B49900 - CONTRATO: 1160141210899 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA COSTA BARROS, 2000, APARTAMENTO 22, 2°
ANDAR, BLOCO 7, EDIFICIO V.RIO BRANCO, CONJUNTO RESIDENCIAL
AMAZONAS, 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE. CABENDO-LHE UMA VAGA DE
GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 1 AUTOMOVEL DE PASSEIO,
COM USO DE MANOBRISTA, EM LOCAL INDETERMINADO, NA GARAGEM
COLETIVA, SÃO PAULO - SP, CEP: 03210-001 LILIAN REGINA COGO DE MOURA,
BRASILEIRA, PUBLICITARIA, CPF 075.448.828-45 CI: 16.223.154 SSP/SP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
21 - 22 - 23/01/2020

 9DUD &tYHO 3URFHVVR 'LJLWDO Q   &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  /RFDomR GH ,PyYHO
([HTXHQWH 9RJD (PSUHHQGLPHQWR /WGD  ([HFXWDGR 6KH\OOD 3ULVFLOD 6RX]D )HUUHLUD %H]HUUD (GLWDO GH ,QWLPDomR
3UD]R  GLDV$ 'UD /DXUD GH 0DWWRV$OPHLGD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63
)D] 6DEHU D 6KH\OOD 3ULVFLOD 6RX]D )HUUHLUD %H]HUUD &3)   TXH D DomR GH 'HVSHMR SRU )DOWD GH
3DJDPHQWR FXPXODGR FRP &REUDQoD DMXL]DGD SRU 9RJD (PSUHHQGLPHQWR /WGD IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGR
D DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH
LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH
SHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHP
R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6H
 9DUD &tYHO 3URFHVVR 'LJLWDO Q   &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR ([HTXHQWH µ%$1&2 %5$'(6&2 6$  ([HFXWDGR ,VDLDV 0DFKDGR (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV
$'UD/DXUDGH0DWWRV$OPHLGD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD,VDLDV
0DFKDGR &3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU
%DQFR %UDGHVFR 6$ VXFHVVRU SRU LQFRUSRUDomR GR %DQFR +6%& %DQN %UDVLO 6$  %DQFR 0~OWLSOR FRQYHUWHXVH HP
PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH  
(VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV
IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH
WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV
SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA FILIPE NERI
TEXEIRA, Nº 25, APARTAMENTO 32, VILA MARACANA, 29º SUBDISTRITO - SANTO
AMARO, (VILA MARIANA) SAO PAULO SP CEP 05847500
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
DENILSON OLIVEIRA RAMOS, CPF 02329889860 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP
13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
22 - 23 - 24/1/2020
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XVWDYR+HQULTXH%UHWDV0DU]DJmRQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R -()(5621/23(6%UDVLOHLUR5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWD
XPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH2PQL%DQFR6$ DWXDO5D]mR6RFLDOGR%DQFR3HF~QLD6$ 
DOHJDQGR HP VtQWHVH REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH
)LQDQFLDPHQWR GH Q  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD )OiYLD 3R\DUHV 0LUDQGD -Xt]D GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D /XFLDQR &RUUHLD /LQV &3)   H
5pJLV )HUQDQGHV ,QWHUGRQDWR &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP RUD HP IDVH
GHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU*HRUJ+HQULN6LPRQHPIDFHGH0DUFHQDULD)iEULFDGH,GpLDV/WGD &13-
  IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD PDQLIHVWHP
VH VREUH R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD HPSUHVD 0DUFHQDULD )iEULFD GH ,GpLDV /WGD
&13-   UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& (VWDQGR RV
UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO R TXDO VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGHH

EDITALDE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1057944-80.2013.8.26.0100 Classe:Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Compromisso Exequente: SLOT LOGISTICA LTDA Executado: Speed Trading Comercio e
Representação Ltda. e outro Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1057944-80.2013.8.26.0100. O Dr.
Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito da 35ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a SPEED
TRADING COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 13.787.982/0001-55) que SLOT
LOGISTICA LTDAlhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 27.381,80.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de julho de 2019.
21 e 22/01

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 21/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B49905 - CONTRATO: 1026841437032 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA GENERAL JOSÉ DE ALMEIDA BOTELHO, 552,
APARTAMENTO 53, 5° ANDAR, BLOCO A, PARQUE MANDAQUI, CONDOMINIO
GREEN PARK, 8º SUBDISTRITO SANTANA. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA
DE GARAGEM PARA UM AUTOMOVEL DE PASSEIO, COM AUXILIO DE MANOBRISTA,
NA GAREM LOCALIZADA NO SUBSOLO DO REFERIDO CONDOMINIO, SÃO PAULO
- SP, CEP: 02422-090
MARIA LUIZA RODRIGUES , BRASILEIRA, SECRETARIA , DESQUITADA, CPF:
029.565.268-39, CI: 5483753 SSP/SP KATIA CRISTINA GONCALVES , BRASILEIRA,
BANCARIA, SOLTEIRA, CPF 083.372.778-82, CI: 17.841.527 SSP/SP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
21 - 22 - 23/01/2020

São Paulo, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020
APSEN Farmacêutica S/A
CNP nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da APSEN Farmacêutica S/A, a reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, em primeira chamada às
13h30 e em segunda chamada às 14:00h, ambas no dia 31 de janeiro de 2020, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP: 04755-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: deliberar sobre a celebração da Escritura de Contrato de
Financiamento junto ao BNDES, em favor da Companhia. Aviso: Encontram-se à disposição, via Portal dos Acionistas, os documentos pertinentes à matéria
colocada em discussão. São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2020. Renato Spallicci (Diretor Presidente); Renata Farias Spallicci (Diretora de Assuntos Corporativos).

MAC Arizona Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 14.729.713/0001-03 - NIRE 35.226.121.541
Extrato da Ata da Reunião dos Sócios
Data, hora, local: 17.01.2020, 11hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 17º andar, conjunto E-173,
parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Moise Matalon, Secretário: David Ades. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.462.401,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 1.462.401 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, da sócia Mac Incorporadora Ltda,
passando o capital de R$ 1.562.401,00, dividido em 1.562.401 quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00, para R$
100.000,00, dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Nada mais. São Paulo, 17.01.20. Sócios: MAC Incorporadora Ltda. e MAC Engenharia e Construções Ltda. ambas por Moise Matalon e David Ades.
7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. 7º Ofício. Citação Prazo 20 dias Processo 1028000-26.2019.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de
Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Antônio Brás Gomes de Oliveira, CPF 128.580.948-37,
que Instituto das Irmãs da Santa Cruz, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 52.447,60 (30.04.2019), acrescidos de juros
e correção monetária, referente ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o requerido em lugar ignorado,
FOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSª
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, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
ASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªB - 22
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012069-88.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA RITA ANDRES AMARO, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Alberto P. de Oliveira-ME, CNPJ 13.026.324/0001-40, na pessoa de seu representante legal e a Alberto
Pereira de Oliveira, CPF 003.716.648-45, que Tumi Locadora de Veículos Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando
o recebimento de R$ 3.114,32 (abril/2016), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito da locação do
veículo marca Chevrolet, modelo Prisma LT, placa EUP6618. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação
PORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSª
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem,
sob pena de constituirse de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª
São Paulo, aos 21 de outubro de 2019.
B 22 e 23/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077080-53.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SALET
S RESTAURANTE, CNPJ 48.559.405/0001-90, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando
ser credor do réu pela importância de R$ 76.789,63 (22/07/2019), representado pela operação de renegociação de dívida realizada com o réu
em 18/04/17, no valor de R$ 68.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
QUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªEFETUEªOªPAGAMENTOªDAªQUANTIAªDEª2ª  ªDEVIDAMENTEª
ATUALIZADA ªEªEFETUEªOªPAGAMENTOªDEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªCORRESPONDENTESªAªªDOªVALORªDAªCAUSA ªOUªAPRESENTEªEMBARGOSªAOªMANDADOª
MONITØRIO ªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#0#ª/ªRÏUªSERÈªISENTOªDOªPAGAMENTOªDEªCUSTASªPROCESSUAISªSEªCUMPRIRªOªDETERMINADOªNOªPRAZOª#ASOªNÍOª
CUMPRAªOªDETERMINADOªNOªPRAZOªEªOSªEMBARGOSªNÍOªFOREMªOPOSTOS ªCONSTITUIR SE ÈªDEªPLENOªDIREITOªOªTÓTULOªEXECUTIVOªJUDICIAL ªINDEPENDENTEMENTEª
DEªQUALQUERªFORMALIDADEª.OªCASOªDEªREVELIA ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076,
3ÍOª0AULO30ª ª% MAILªSPCV TJSPJUSBRª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªB 22 e 23/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013603-75.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ana Cristina Rodrigues
Hungria, CPF 115.413.157-23 e Maria Rodrigues Hungria, CPF 085.902.287-03, que Denise Baptista Neman, ajuizou uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, tendo como corréu Alberto Antônio Hungria, para cobrança de R$ 12.407,55 (set/2018), referente ao inadimplemento do
)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ONlSSÍOªDEª$ÓVIDAªEª/UTRASª!VENÎASª%STANDOªASªEXECUTADASªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAª
QUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAª
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Jornal O DIA SP
MAC 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 17.785.190/0001-00 - NIRE 35.227.382.012
Extrato da Ata da Reunião dos Sócios
Data, hora, local: 17.01.2020, 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 17º andar, conjunto E-173, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Moise Matalon, Secretário: David Ades. Deliberações aprovadas: Redução do capital em R$12.725.500,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o
cancelamento de 12.725.500 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, da sócia Mac Incorporadora Ltda, passando o capital
de R$ 13.725.500,00, dividido em 13.725.500 quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00, para R$ 1.000.000,00,
dividido em 1.000.000 quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Nada mais. São Paulo, 17.01.20. Sócios: MAC Incorporadora Ltda. e MAC Engenharia e Construções Ltda. ambas por Moise Matalon e David Ades.

CONIP, INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 28.444.506/0001-09 - NIRE nº 3530052072-6
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 25/7/2019 às 16 horas, na sede, Ribeirão Preto/SP. CONVOCAÇÃO/PRESENÇA: Dispensada legalmente e com 100%
do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Pereira de Barros; Secretário: Silvio Aparecido de Sousa. DELIBERAÇÕES
UNÂNIMES APROVADAS: a) Proposta da Diretoria de grupamento das ações da Companhia: a.1) A Companhia tem
capital no valor de R$ 1.060.106,78, dividido em 106.010.678 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; a.2)
As ações ordinárias nominativas da são agrupadas por lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas, sendo cada grupo
de 1.000 ações ordinárias nominativas convertido em 1 ação ordinária nominativa, sem valor nominal (considerando-se
arredondamentos); a.3) O capital social da Companhia, que é de R$ 1.060.106,78, passa a ser dividido em 106.011
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) Os acionistas promoveram cessões e transferências de ações
ordinárias nominativas da Companhia. c) Os acionistas deliberam pelo aumento do capital social, mediante integralização
com recursos ﬁnanceiros em moeda corrente do país; c.1) O capital social de R$ 1.060.106,78 é aumentado de R$
2.800.000,00, sem emissão de novas ações, uma vez que o aumento é proporcional à participação dos acionistas na
Companhia, passando o capital a ter o valor de R$ 3.860.106,78, dividido em 106.011 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal. c.2) Os aportes relativos à integralização do capital social da Companhia, já foram disponibilizados,
pelos acionistas para a Companhia c.3) Os acionistas aprovam que os recursos aportados na Companhia serão utilizados,
parte para quitação de dívidas tidas com Consinco S.A., e parte para aporte de capital na Mobne S.A., na qual a mantém
participação societária. d) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 3.860.106,78 dividido em 106.011 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”.
JUCESP nº 599.923/19-2 em 21/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCI ASSESSORIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. - CNPJ 20.015.099/0001-02 - NIRE 35228243466
- Reunião de Quotistas - Convocação - Data da 1ª
convocação: 31/01/2020. Horário: 9h30. Data da 2ª
convocação: 04/02/2020. Horário: 9h30. Local: na sede
social da Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento Ltda.
(“Sociedade”), na Avenida Paulista, 509, conjuntos 1.706
e 1.714, Bela Vista, São Paulo/SP. Matéria abordada:
Aprovação da contratação de DGM Tecnologia em Informática Ltda. para permitir que a Sociedade, via empresa
especializada e independente, prossiga com a manutenção,
operação e utilização do software de sua propriedade (KPIH).
São Paulo, 22/01/2020. Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda - Quotista.

29ªVara Cível Processo Digital nº:0076868-49.2019.8.26.0100
-Cumprimento de Sentença-Condomínio Exequente:CONDOMINIO E EDIFICIO CALUX-Executado: Espólio de Aziz Calux
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA
DA SILVA, Português, Solteiro, RG 624211R, CPF
237.247.308-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMINIO E
EDIFICIO CALUX. 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$ 160.733,68,
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.
[21,22]

INTELIPOST CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DE LOGÍSTICA S.A.
CNPJ n° 19.337.462/0001-27- NIRE 35.300.486.188
COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVRO
Intelipost Consultoria e Tecnologia de Logística
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº
1.149, 13º andar, Consolação, CEP 01415-907, devidamente
inscrita no CNPJ sob nº 19.337.462/0001-27, com seu ato
constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.486.188, comunica, para
os devidos ﬁns, que foi constatado o extravio do Livro de
Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
nº 01 da Companhia, registrado na JUCESP sob nº 314663, em
15/05/2018. A Companhia substituirá o livro extraviado com
base nas cópias dos documentos arquivados em sua sede ou
junto à JUCESP. São Paulo, 20 de janeiro de 2020. A Diretoria
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO
Nº0009087-92.2019.8.26.0008 O(A) MMA.Juiz(a) de Direito
da 5ªVara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo,Dr(a). MÁRCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO IZZI, RG: 17.911.159,
CPF: 063.795.908-62 e MARCIA DE LIMA IZZI, RG:
16.635.142-8, CPF 055.893.038-77, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
SRU&RQGRPtQLRUHVLGHQFLDO4XDUWLHUL'¶,WiOLD,(QFRQWUDQdo-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,
paguem a quantia de R$69.243,89,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). Ficam cientes, 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 os
executados, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. 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 dezembro de 2019. [21,22]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015537-77.2018.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VILMA GONÇALVES DE
CARVALHO PEREIRA, Brasileiro, RG 292579482, CPF 091.266.938-10, com endereço àAvenida Paranaguá,
1305, Ermelino Matarazzo, CEP 03806-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 648,00
representada pelos serviços educacionais referente ao mês de junho de 2017. 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 18 de dezembro de 2019.
22 e 23/01

 9DUD &tYHO 3URFHVVR 'LJLWDO Q   3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV
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ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL
CNPJ: 46.393.013/0001-79
ASSEMBLEIA GERAL ORGINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com as disposições do Estatuto Social, ficam convocados os
Associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 09 de fevereiro de
2020 (domingo), na sua sede da Associação, situada na Rua Santa Luzia, 74 Liberdade- São Paulo SP., em Primeira Convocação às 9:30 horas, com o quórum
mínimo estatuário ou, em segunda Convocação, às 10:00 horas; com qualquer número
de presentes, para a seguinte Ordem do dia: 1) Deliberar sobre a aprovação do
relatório de atividades, do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Deliberar sobre aprovação do plano de
atividades e da previsão orçamentaria para o ano de 2020; 3) Eleger os membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2020/2021 e 4) Deliberar sobre outros
assuntos de interesse geral.
São Paulo, 23 de janeiro de 2020.
Isao Sawada - Presidente
7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1027847-90.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA
BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) SEBASTIÃO REGINALDO DA
SILVA RODRIGUES, CPF 287.701.018-09, RG 50.403.153-3, que lhe foi proposta uma ação de
Cobrança pelo Procedimento COMUM CÍVEL por parte de CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA
LTDA., objetivando a cobrança de R$ 1.432,57 (maio/2019), referente inadimplemento das
mensalidades educacionais da sua filha Bárbara Almeida Rodrigues no período de novembro a
dezembro de 2015. 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, a
ré 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 19 de dezembro de 2019.
2ª VARA CÍVEL DO FORO DE BARUERI-SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010308-27.2019.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela
Nudeliman Guiguet Leal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SURAMA KWIEK, Brasileiro, RG
54.012.279-8, CPF 424.149.268-13 e MILLE CRUZE KWIEK, RG 37260723, CPF 368.497.898-13, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E
MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos
termos do Art. 513, § 2º, IV, do CPC, foi determinada a 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$
27.840,38 (01/08/2019), devidamente atualizado, 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 os
executados, 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 Barueri, aos 09 de outubro de 2019.
2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008149-40.2015.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO CAMILO BUSSAB,
CPF 099.617.658-69, que lhe foi proposta uma ação de Consignatória de Aluguéis por parte de
SPONTES CONSTRUTORA LTDA., alegando em síntese que locou o imóvel de propriedade do
Requerido, localizado à Rua Roque Petrella, 709- Vila Cordeiro- CEP 04581-051. Cujo prazo de
vigência era de 18/05/2012 a 16/11/2014, e estava vigente por prazo indeterminado. Ocorre que a
Autora não tinha mais interesse em dar continuidade à locação em comento, deixando o imóvel em
perfeito estado, livre de pessoas e coisas e com os alugueres pagos, diante do exposto a Autora não
tem logrado êxito em entregar as chaves do imóvel ao Locador, ora requerido, bem como o
recebimento da caução na quantia de R$ 10.050,00 à época do contrato. 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 11 de setembro de 2019.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA LUIZ
GRASSMANN, Nº 774, APARTAMENTO 11, DO TIPO I, 1º ANDAR, BLOCO 5,
RESIDENCIAL SAINT LOUIS, 29º SUBDISTRIT O - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP.
CABENDO-LHE O DIREIT O A UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM
COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO E A NIVEL DO TERREO, PARA A GUARDA
DE UM AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO MEDIO OU PEQUENO. SAO
PAULO SP CEP 05801050
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
CLAUDIO RUBENS SOARES, CPF 08570281897 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP 13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
22 - 23 - 24/1/202
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3DXOR*XLOKHUPH$PDUDO7ROHGR
QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 0DXUR 3HUHLUD &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR
DMXL]DGD SRU &ROpJLR 5HQRYDomR /WGD SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5
 H 5  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGDTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXV
XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QQD3DXODGH2OLYHLUD'DOOD'HD6LOYHLUDQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D/XL]&DUORVGH&DPSRV &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR&&%Q
(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHU
VHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLR
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGH

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005581607.2013.8.26.0100 (USUC 1050) 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) Alberto Guimarães, Claudete Jorge Ribeiro Bedim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reginaldo Freitas dos
Santos e Ivanira Borges da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Dezoito de Fevereiro, nº 345 Vila Diva, Distrito Formosa - São Paulo SP, com área de 100,75 m²,
contribuinte nº 053.065.0088-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[21,22]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005836065.2013.8.26.0100 (USUC 1096) 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) Germano
Zunder, Tereza Zunder, Francisco Borges, Julio Frucchi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Isaac Chehaibar, Robert Chehaibar e Graziela Zlotmik
Chehaibar ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Atílio Piffer, nº
745/749 Casa Verde - São Paulo SP, com área de 1.081,75 m², contribuinte nº 306.095.0116-7, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[21,22]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1004006-76.2018.8.26.0010 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível,do Foro Regional X-Ipiranga,Estado de São Paulo,Dr(a).Luis Fernando Cirillo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER
a(o) NÚBIA SANTOS DA SILVA, RG 844051713, CPF 283.624.068-79, que Marcelo Winther de Castro, RG 22.283.8255, CPF: 129.741.548-59, ajuizou ação comum para cobrança de R$ 5.749,90(jul/18), referente aos débitos sobre o apto.
tipo 2 , nº 22, Palácio Colonial, integrante do Condomínio Independence Park, à Av. Dr. Gentil de Moura 856, Ipiranga,
adquirido através de leilão, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e hono rários
advocatícios. Encontrando-se a ré 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo dos 20
(vinte) do presente edital, apresente contestação, sob pena de serem aceitos os fatos, Não sendo contestada a ação, a
ré 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 21 de novembro de 2019. [21,22]

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AV VEREADOR
JOSE DINIZ, Nº 3753, AP. 154, CAMPO BELO SAO PAULO SP CEP 04603004
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
LUIZ CAR VALHO VIANNA, CPF 28402421687 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP 13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
22 – 23 - 24/1/2020
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD6DFKVLGD*DUFLDQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D R  0RGDV 8 6 <RRQ /WGD &13-   83 683 <RRQ &3)   H <RXQJ
+HH /HH &3)   TXH %DQFR 6DIUD 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 PDLRGH UHSUHVHQWDGDSHODV&pGXODVGH&UpGLWRV%DQFiULRV P~WXR QVH
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVH(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHP
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
8QLGDGH DXW{QRPD Q  ORFDOL]DGD QR  SDYLPHQWR GR (GLItFLR 3DOiFLR =DU]XU  .RJDQ VLWXDGR j $YHQLGD
3UHVWHV 0DLD Q  QR  6XEGLVWULWR 6DQWD ,ILJrQLD REMHWR GD PDWUtFXOD Q  GR  &5, GD &DSLWDO63
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 52'5,*26286$'$6*5$&$6
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D/56HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRVH,PRELOLiULRV/WGD &13- TXH
6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH 6HJXUR 6D~GH QD PRGDOLGDGH 30(  3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD
$SyOLFHQ(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGR
VREUH DXWRPyYHO ,9: -HWWD 9DULDQW SODFD (8=  FKDVVL 9:3(.%0 'HFRUULGRV RV
SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHGH]HPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6H[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH8VXFDSLmR352&(6621
868& $'RXWRUD$OLQH$SDUHFLGDGH0LUDQGD00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHO
GD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R V +HUGHLURVGH-RVp/XL]/DQKRVR
0DUWLQVDVDEHU-RVp/XL]/DQKRVR0DUWLQV)LOKR3DWUtFLD/DQKRVR0DUWLQV.RSHOPDQ&DLR-XOLR6DOOHV/DQKRVR0DUWLQV5XL6DOOHV
/DQKRVR0DUWLQV0DUFHOR6DOOHV/DQKRVR0DUWLQV&DLR0DUWLQVRX&DLR/DQKRVR0DUWLQV0DULDGR&DUPR6DPSDLR/DQKRVR0DUWLQV
+HUGHLURVGH)UDQFLVFR&RQ]RjVDEHU(VSyOLRGH$UPDQGR&RQ]RUHSUHVHQWDGRSRUVXDLQYHQWDULDQWH0DUJKHULWD3DFH&RQ]R
0DIDOGD&RQ]R0DWDUD]]R+HOHQD&RQ]R0DWDUD]]R0D[LPLDQR/DPHLUmR0RQWHLUR)UDQFLVFD&RQ]RRX)UDQFLVFD&RQ]R&RHOKR
GH0RXUD&RQGRPtQLRGR(GLItFLR6mR/RXUHQoRUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXV
F{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHPKHUGHLURVHRXVXFHVVRUHVTXH(VSyOLRGH-RVpGRV6DQWRVDMXL]RXDomRGH868&$3,2YLVDQGR
DGHFODUDomRGHGRPtQLRVREUHDXQLGDGHDXW{QRPDFRQVLVWHQWHQRDSDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWR
GR&RQGRPtQLR6mR/RXUHQoRVLWXDGRQD5XD+HOYpWLDQ&DPSRV(OtVHRV6mR3DXOR63FRPiUHDSULYDWLYDDSUR[LPDGDGH
PðDiUHDEUXWDDSUR[LPDGDGHPðHDTXRWDLGHDOGHQRWHUUHQRGRHGLItFLRFRQWULEXLQWHQ
DOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRV
SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRR
UpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7DPDUD+RFKJUHE0DWRVQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D R  %27(&2 3$8/,67$12 /7'$ &13-  FRP HQGHUHoR j 'RXWRU )UDQFR GD
5RFKD3HUGL]HV&(36mR3DXOR63&(/,$0$5,$5$026%UDVLOHLUR&3)FRP
HQGHUHoR j )UDQFLVFR /HLWDR  $3  3LQKHLURV &(3  6mR 3DXOR 63 3$8/2 52%(572 &(5$77,
%UDVLOHLUR &3)  FRP HQGHUHoR j 'RXWRU )UDQFR GD 5RFKD  3HUGL]HV &(3  6mR
3DXOR63TXH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
DEULOGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR&UpGLWR 'LUHWR DR &RQVXPLGRU Q 
  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHoDVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX
HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD
H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H
VXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHRXWXEURGHH

RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da PARAÍSO EMPREENDIMENT O S
IMOBILIÁRIOS LTDA, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, ANDERSON SURANO MOURÃO, representante comercial, RG nº 11.901.0008-SSP/SP, CPF nº 142.201.538-61, e sua mulher TALITA MARCON MOURÃO, do lar,
RG nº 30.009.756-6-SSP/SP, CPF nº 289.187.598-27, brasileiros, casados no regime
da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta
Capital, residentes na Rua José Fernandes Caldas nº 140, apartamento nº 33, Bloco
01, Sacomã, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 21
(vinte e uma) prestações em atraso, vencidas de 10/03/2018, 30/05/2018 a 30/12/
2019, no valor de R$232.836,62 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis
reais e sessenta e dois centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje
no valor de R$233.300,44 (duzentos e trinta e três mil e trezentos reais e quarenta e
quatro centavos), que atualizado até 06/04/2020, perfaz o valor de R$266.893,88
(duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pela PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, para aquisição do imóvel localizado na Avenida Coronel José Pires de Andrade
nº 365, apartamento nº 14, Edifício Massimo Residence Nova Saúde, na Saúde – 21°
Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº
218.869. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis,
situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00
às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a
última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando
este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de
transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome da fiduciária, PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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, 20 de janeiro de 2020. O Oficial.
21, 22 e 23/01

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 21/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50538 - CONTRATO: 8115500248468 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 539, APARTAMENTO
153 , VILA CONSTANÇA, 15º PAVIMENT O OU ANDAR, RESIDENCIAL LIBERTY, 29º
SUBDISTRITO SANTO AMARO. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM
INDETERMINADA, PARA GUARDA DE 1 VEICULO DE PASSEIO, NA GARAGEM
COLETIVA LOCALIZADA PARTE NO EMBASAMENTO OU SUBSOLO E PARTE A
NIVEL DO PAVIMENTO TERREO, SÃO PAULO - SP, CEP: 04657-000
IZAIAS FRANCISCO DE CRISTO , BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENCARREGADO DE
RECURSOS HUMANOS , CPF: 077.945.238-00, CI: 20.185.099 SSP/SP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
21 - 22 - 23/01/2020

IX - Vila Prudente Varas Cíveis 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 001965866.2012.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz
Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. Processo 0019658-66.2012.8.26.0009 Procedimento Ordinário Adjudicação
Compulsória Maria Emilia Nogueira e outro - PRAZO DE 20 DIAS. O Doutor Luiz Fernando Pinto Arcuri, MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível do Foro Regional IX Vila Prudente, da Comarca de São Paulo SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MIGUEL
TRANCUCCI, brasileiro, casado, do comercio, e sua mulher a Sra. DOLORES RODRIGUES TRANCUCCI, espanhola, do lar,
ambos residentes e domiciliados na Rua João Antonio de Oliveira, 422, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário
por parte de Maria Emilia Nogueira e outro, objetivando compelir o réu Euclides Rodrigues Cosme a efetuar a transferência
(outorga de escritura definitiva) do imóvel sito da Rua Elfride, parte do lote 44, atual Rua Domingos da Bocaina, 50, Vila Prudente
são Paulo SP, no 26º Subdistrito de Vila Prudente, transcrição nº 28.452 11º Oficial de Registro de Imóveis. Encontrando-se os
réus em local incerto e não sabido, foi determinada 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,
presumir-se-ão aceitos, pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019. [21,22]

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,;9LOD3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ODXGLD$NHPL2NRGD2VKLUR.DWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D3(*8(87,/,'$'(6/7'$0(&13-QDSHVVRDGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXH$XWR&HQWHU
6HUHLD/WGDDMXL]RXXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOREMHWLYDQGRRUHFHELPHQWRGDTXDQWLDGH5 DEULOGH
 UHSUHVHQWDGDSHOD1RWD)LVFDOQRULXQGDGDUHODomRPHUFDQWLOTXHFRQVLVWHQDYHQGDGHFRPEXVWtYHLV
DXWRPRWLYRV(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHDH[HFXomR
RXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRGRYDORUUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURV
GH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 52'5,*26286$'$6*5$&$6
QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD,QWHUEDVH,QIRUPiWLFD/WGD(33 &13- TXH%DQFR%UDGHVFR
)LQDQFLDPHQWRV6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHPDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLD
GH 5  MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR SDUD $TXLVLomR GH %HQV Q
 (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHQRYHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &(6$5$8*86729,(,5$0$&('2QDIRUPD
GD /HL HWF)$= 6$%(5 D R  )D] 6DEHU D ,UPmRV 6DUDWDQL &RPpUFLR GH $XWR 3HoDV /WGD &13- 
 TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDLRGH 
UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO GH *LUR GH Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU
TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP
SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  0DULD &DUROLQD GH 0DWWRV %HUWROGR QD IRUPD
GD /HL HWF )D] 6DEHU D -RLUD 0DULD )HUUHLUD GD &UX] &3)   H -RQHL 0DUFRV )HUUHLUD GD &UX] &3)
 TXH$VVRFLDomRGR6DQDWyULR6tULR+RVSLWDOGR&RUDomROKHVDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoD
GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GD 1RWD )LVFDO Q  RULXQGD GRV VHUYLoRV
KRVSLWDODUHV HIHWLYDPHQWH SUHVWDGRV (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR ILFDQGR LVHQWRV GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDPHPEDUJRVVRESHQD
GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
GHGH]HPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,  3HQKD GH )UDQoD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  6LQYDO 5LEHLUR GH 6RX]D QD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  D 1RYD 0RGD &RQIHFo}HV /WGD 0( &13-   H (GQD 5LQR GH
2OLYHLUD &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU%DQFR
%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR%DQFR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORFRQYHUWHXVHHPPDQGDGR
H[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 MXQKRGH (VWDQGRDVH[HFXWDGDV
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R
SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H
H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHGH]HPEURGHH
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Kartismo: AKSP abre sua
segunda temporada nesta semana

Serão 90 pilotos na primeira etapa da AKSP
sultado. E o terceiro e último
turno agregará as três últimas
etapas, também sem descarte.
Todas as provas serão realizadas
no Kartódromo de Interlagos,
sempre às quintas-feiras a noite.
Todos os campeões de turno, mais os campeões da temporada, de cada uma das quatro categorias, receberão
como prêmio pelas suas conquistas, a participação com
um Mega/Honda em uma cor-

rida inteiramente gratuita no
campeonato de F-4 da Associação de Kart Amador de São Paulo (AKASP).
Fundada em 29 de janeiro de
2018, a AKSP promoveu o seu
primeiro campeonato, composto por 10 etapas. Um total de 191
pilotos diferentes participaram
durante o ano, com a média de
73 pilotos por etapa, começando com 40 inscritos na primeira
etapa, chegando ao pico de 100

participantes em uma única rodada. Em virtude da alta competitividade, nas 37 corridas realizadas foram 21 vencedores diferentes nas categorias Light, Graduados e Sênior.
No ano passado os campeões foram Eduardo Abrantes,
nas categorias Graduados e Sênior, e Rogério Cebola, na Light. Enquanto Cebola tentará
repetir a performance na Graduados, Abrantes tem como objetivo o bicampeonato nas duas categorias.
A primeira etapa da AKSP
terá o apoio da Hamburgueria
Benedetto, Cerveja Paulistânia e
Luvas Pailler Racing.
Calendário da AKSP 2020: 1ª
etapa, 23/1 – 1º turno – Qualifying Elite; 2ª etapa, 20/2 – 1º
turno – Qualifying Elite; 3ª etapa, 19/3 – 1º turno – Qualifying
Elite; 4ª etapa, 16/4 – 2º turno;
5ª etapa, 21/5 – 2º turno; 6ª etapa, 18/6 – 2º turno; 7ª etapa, 16/
7 – 2º turno; 8ª etapa, 20/8 – 3º
turno; 9ª etapa, 17/9 – 3º turno;
10ª etapa, 15/10 – 3º turno.

Superliga Masculina 19/20

Denk Academy Maringá
Vôlei (PR) e EMS Taubaté Funvic (SP) se enfrentam nesta
quarta-feira (22) em jogo adiantado da sexta rodada do returno da Superliga masculina de
vôlei 2019/2020 pela participação do time paulista no Campeonato Sul-Americano de Clubes. O duelo será às 19h30, no
ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), e terá transmissão ao
vivo do pay per view do Canal
Vôlei
Brasil
(http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O confronto será entre sétimo e segundo colocados na
tabela da Superliga. O time da
casa tem 17 pontos, enquanto a
equipe taubateana soma 32. A disputa desta quarta-feira promove
um reencontro das equipes que se
enfrentaram há uma semana pela
fase de classificação da Copa Brasil. Na ocasião, o EMS Taubaté
Funvic levou a melhor e garantiu
a vaga na semifinal.
O técnico do Denk Academy Maringá Vôlei, Alessandro

Fadul, sabe das dificuldades que
seu time tem pela frente diante
de um grupo tão forte.
“Partida extremamente difícil. Iremos enfrentar uma equipe que é a base da seleção brasileira, muito competitiva e que
investiu muito para estar sempre brigando por títulos. Será
um desafio grande para o nosso grupo, mas esperamos dentro de casa ter um bom desempenho, tentar pressionar a equipe de Taubaté para que faca uma
boa partida. Nosso compromisso é entrar para fazer o nosso
melhor jogo”, disse Fadul.
Do lado do EMS Taubaté
Funvic, o ponteiro Lucarelli
destaca que as equipes se conhecem muito bem e, por isso,
é preciso fazer o melhor dentro de quadra.
“Acho que chega em um
momento da competição em
que é muito difícil você esconder alguma coisa dos seus adversários. As características
dos atletas e do nosso time fi-

Foto/ Renato Antunes

Denk Academy Maringá e EMS Taubaté
Funvic se enfrentam nesta quarta-feira

Denk Academy Maringá e EMS Taubaté Funvic
cam muito evidentes, e nessa
situação, cabe a cada um entrar
em quadra e fazer seu melhor
jogo individual, para que o nosso levantador tenha opções e aí
sim, distribua bem as bolas e consiga quebrar a marcação montada pelo adversário. Isso constrói
um jogo coletivo forte, que é o
que nós temos que manter sempre”, disse Lucarelli.

O restante da rodada será
realizado nos dias 15 e 16 de
fevereiro, com os confrontos
entre Fiat/Minas (MG) x Sada
Cruzeiro (MG); Vôlei Renata
(SP) x Sesi-SP; Vôlei UM Itapetininga (SP) x Ponta Grossa
Vôlei (PR); América Vôlei
(MG) x Pacaembu/Ribeirão
Preto (SP), e Apan Blumenau
(SC) x Sesc RJ.

Foto/João Pires

Thiago Monteiro luta, mas é superado
por Isner na estreia do Australian Open

Thiago Monteiro
O tenista brasileiro Thiago
Monteiro lutou durante 3h27min

e 4 tie-breaks, mas não conseguiu
superar o americano John Isner,

19º colocado no ranking mundial e foi derrotado na estreia por
6/7(5) 7/6(4) 7/6(7) 7/6(5) do
Australian Open, o primeiro
Grand Slam do ano.
Apesar de chateado com a
derrota, Monteiro saiu de quadra
de cabeça erguida. “Foi um jogo
duro, como eu já esperava. Tive
poucas oportunidades no saque
dele, mas conseguiu me salvar
com bons pontos. Cheguei a ter
set point no segundo set e ele tirou um voleio sei lá de onde pra
se manter no set. Mas jogos assim são uma particularidade do
tênis. Saio chateado com a derrota, mas contente com o nível
que apresentei,” disse o tenista
número um do Brasil e 86º co-

locado no ranking mundial.
O próximo destino do cearense é a América do Sul, a partir de 03 de fevereiro, onde disputará toda a turnê do saibro, começando nos ATPs 250 de Córdoba e de Buenos Aires, com o
mais importante sendo o Rio
Open, um ATP 500 e de lá seguindo para outro ATP 250, o de Santiago. “Preciso manter essa consistência e saio daqui acreditando cada vez mais que é possível vencer esses caras. Semana passada tive um bom jogo
com Paire que fez acabou fazendo final em Auckland e agora com o Isner. Venho evoluindo
bastante e em breve os resultados vão aparecer.”

CIRCUITO BRASILEIRO

João Pessoa (PB) recebe
nesta semana primeira
competição do ano
Foto/Wander Rober to

Próximo a comemorar o seu
primeiro aniversário, a Associação dos Kartistas de São Paulo
(AKSP) abre a sua segunda temporada nesta quinta-feira (23), a
partir das 21 horas, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo
(SP). Um total de 90 pilotos estão inscritos para as disputas das
categorias Light, Sênior, Graduados e Elite.
Para 2020 a principal novidade desportiva é que nas três primeiras etapas haverá uma seletiva em que os vinte pilotos com
maior pontuação serão promovidos para a categoria Elite a partir da quarta etapa. Os outros a
partir do 21º colocado ficarão na
Graduados, com todos os pilotos carregando a pontuação conquistada até aquele momento
para o restante do certame, que
contará com 10 etapas no total.
Outra diferença será a distribuição de turnos. O primeiro será
composto das três primeiras etapas, sem descarte. O segundo turno será da quarta até a sétima rodada, com o descarte do pior re-

Foto/Emerson Santos

Na quinta-feira, 90 pilotos estarão no Kartódromo de Interlagos para a primeira etapa de 2020

João Pessoa recebe etapa
O Circuito Brasileiro Open
de vôlei de praia 2019/2020
está de volta nesta semana, com
a realização da quarta etapa da
temporada. João Pessoa (PB)
será sede do torneio que abre
o ano entre quarta-feira (22) e
domingo (26), com entrada
franca ao público na arena montada na Praia do Cabo Branco,
altura da Avenida Monsenhor
Odilon Coutinho. A competição
conta com transmissão ao vivo
de todos os jogos a partir da
fase de grupos.
Além de abrir o ano de
2020 ao vôlei de praia brasileiro, a etapa de João Pessoa também terá uma marca especial.
Será a 30ª vez que a capital paraibana recebe o evento. É a
única cidade do país que esteve presente em todas as edições do tour desde sua criação,
em 1991. E a etapa também trará algumas novidades, como a
nova formação da medalhista
olímpica Bárbara Seixas com a
medalhista pan-americana Carolina Horta. A cearense comentou o convite para o novo
projeto e destacou a vontade de
entrar em quadra.
“Fiquei muito feliz com o
convite da Bárbara para formarmos a dupla, sempre tive admiração por ela como atleta e
como pessoa, pudemos conviver de maneira mais próxima no
Mundial de vôlei de praia 4x4
em Doha, no ano passado. Não
esperava o convite, mas topei na
mesma hora, estamos treinando
bastante, vim para o Rio de Janeiro, treinamos juntas para nos
prepararmos da melhor maneira possível. Estamos bastante
focadas nos treinos, com muita
vontade de fazer esse projeto
dar certo”, declarou Carol.
A competição terá todos os
jogos transmitidos ao vivo. Da
fase de grupos até as semifinais
a exibição acontece pelo site
voleidepraiatv.cbv.com.br e
pelo Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV). No sábado, a partir das
18h, duas semifinais serão
transmitidas pelo SporTV, que
também exibe as finais masculina e feminina no domingo, a
partir das 10h.
O Circuito Brasileiro conta com 24 duplas em cada gênero, sendo que as 16 equipes
mais bem colocadas no ranking
de entradas já entram direto na
fase de grupos, a partir de quinta-feira (feminino) e sexta-feira (masculino). As outras oito
vagas restantes para completar os 24 times ficam abertas
para serem disputadas entre
até 32 duplas no torneio classificatório (qualifying), que
acontece na véspera da estreia
de cada naipe.

As 24 equipes classificadas
são divididas em seis grupos de
quatro e jogam entre si, com
os dois melhores times de
cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados avançando às oitavas de final. A
competição segue no formato
eliminatório tradicional, com
quartas de final, semifinais e
disputas de bronze e ouro.
Os 16 times já garantidos
no naipe masculino pelo
ranking de entradas são André/
George (ES/PB), Ricardo/Vitor Felipe (BA/PB), Pedro Solberg/Guto (RJ), Saymon/Arthur
Lanci (MS/PR), Thiago/Oscar
(SC/RJ), Hevaldo/Vinícius (CE/
ES), Ramon/Bernardo Lima
(RJ/CE), Matheus Maia/Eduardo Davi (RJ/PR), Adrielson/
Arthur Mariano (PR/MS), Fernandão/Harley (ES/DF), Léo
Vieira/Luciano (DF/ES), Bruno/Jô (AM/PB), Averaldo/Marcus (TO/RJ), Felipe Cavazin/
Anderson Melo (PR//RJ),
Adelmo/Moisés (BA) e Lazaro/Matheus (GO/SE).
Já pelo torneio feminino,
as 16 equipes que entram direto na fase de grupos, pela
posição no ranking de entradas
são Ana Patrícia/Rebecca
(MG/CE), Fernanda Berti/Taiana (RJ/CE), Bárbara Seixas/
Carol Horta (RJ/CE), Talita/Carol Solberg (AL/RJ), Tainá/Victoria (SE/MS), Ângela/Juliana
Simões (DF/PR), Andrezza/Neide (AM/AL), Josi/Juliana (SC/
CE), Andressa/Vitoria (PB/RJ),
Vivian/Jéssica (PA), Val/Aline
Lebioda (RJ/SC), Thati/Érica
Freitas (PB/MG), Elize Maia/
Thamela (ES), Rafaela/Ingridh
(PA/PR), Verena/Hegê (CE) e
Solange/Teresa (DF/CE).
O Circuito Brasileiro 19/
20 conta com sete etapas, três
realizadas no segundo semestre de 2019, e quatro que acontecem neste primeiro semestre de 2020. A estreia do tour
aconteceu em Vila Velha (ES),
em setembro, com ouro para
Ágatha/Duda (PR/SE) e André
Stein/George (ES/PB). Em
Cuiabá, no mês de outubro, os
títulos ficaram com Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB). Ribeirão Preto (SP) sediou a etapa de novembro, com ouro para
Talita/Taiana (AL/CE) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF).
Além das duplas campeãs
de cada etapa, também existem
os campeões gerais da temporada, somando a pontuação obtida nos sete eventos. A competição distribui R$ 46 mil às
duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase
de grupos são premiados. Ao
todo, são distribuídos mais de
R$ 500 mil por etapa.

