
Nª 24.592 Preço banca: R$ 3,00

Vendas do Tesouro Direto crescem
72% e batem recorde em 2019

SP arrecada R$ 6,33 bilhões com
primeiro ciclo do IPVA 2020
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Produção industrial recua, mas
intenção de investimento sobe, diz CNI

Governo mineiro declara
situação de emergência

em 101 cidades
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,20
Venda:       4,20

Turismo
Compra:   4,18
Venda:       4,43

Compra:   4,63
Venda:       4,63

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

17º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Kartismo: AKSP abre
campeonato com

 83 pilotos na pista
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Todas as provas da AKSP
foram muito disputadas

Superando a média do ano
passado, o 2º Campeonato da
Associação dos Kartistas de São
Paulo (AKSP) começou com 83
pilotos no Kartódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP). Na
abertura da segunda temporada,
Alberto Otazú (Graduados), Lu-
ciano Montanhez (Graduados),
Edu Abrantes (Sênior) e Marce-
lo Costa (Light) saíram na fren-
te vencendo a primeira das dez
etapas da AKSP.            Página 8

O brasileiro Caio Collet
completou no domingo (26) a
segunda rodada tripla da Toyo-
ta Racing Series, na Nova Ze-
lândia, e o saldo foi positivo.
O jovem piloto de 17 anos,
que integra o Renault Sport
Academy, saiu da pista de Te-
retonga Park com uma vitó-
ria no sábado (25) e um oi-
tavo e um quinto lugares nes-
te domingo, encerrando a
etapa como o terceiro maior
pontuador.

Após a bela vitória na cor-
rida 1, onde também registrou
a volta mais rápida, Collet teve
de partir da oitava posição na
corrida 2, que teve o grid re-
verso para os oito primeiros na
disputa inicial. Em uma pista de
apenas 2,57 km de extensão, o
piloto já sabia que seria difícil
negociar ultrapassagens.

A corrida já começou com
a entrada do Safety Car, após
um dos pilotos escapar e parar
na brita. Foram várias voltas

Caio Collet sai de
Teretonga Park com

saldo positivo
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Brasileiro marcou o total de 65 pontos na etapa

com o carro de segurança, até
sua saída, faltando 14 voltas
para o final. Os primeiros co-
locados ficaram muito próxi-
mos durante toda a disputa,
mas a pista estreita dificultou
a briga por colocações e Co-
llet completou a corrida na
mesma posição de largada.

Para a corrida 3, os pi-
lotos participaram de um
novo treino classificatório
e Collet finalizou na sétima
posição.

Novamente, os competi-
dores ficaram bem próximos
no início da prova, buscando
espaço para uma possível ul-
trapassagem. E, com duas
belas manobras, Collet subiu
para sexto e depois quinto
lugar, cruzando a linha de che-
gada no Top-5.

Com os resultados, o bra-
sileiro subiu para o sétimo
lugar na classificação geral,
somando o total de 65 pon-
tos na etapa.             Página 8

14ª Volta Ciclística
do Futuro e 9ª Volta
Feminina do Brasil
serão atração em

São Carlos
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14ª Volta Ciclística do Futuro/9ª
Volta Feminina do Brasil

Duas das principais competições do
ciclismo nacional estão confirmadas. No
período de 22 a 24 de fevereiro, os me-
lhores atletas da nova geração e da Elite
feminina estarão na cidade de São Car-
los, no interior paulista, para a 14ª Volta
Ciclística do Futuro e a 9ª Volta Femi-
nina do Brasil, no Parque Eco-Esporti-
vo do Dahma, palco de algumas das mais
fortes disputas do ciclismo nacional.

Serão centenas de atletas participan-
do de provas de circuito e contrarreló-
gio, prometendo, mais uma vez, dispu-
tas acirradas e emocionantes. Página 8

Itamaraty emite
nota sobre os
 75 anos de

libertação de
Auschwitz

O governo brasileiro divul-
gou  na segunda-feira (27) nota
sobre os 75 anos da liberação
do campo de concentração na-
zista em Auschwitz. No texto,
o governo do Brasil saúda o
povo judeu e o Estado de Isra-
el  e diz que a data representa
um “momento em que reme-
moramos uma das páginas mais
hediondas da história e, ao
mesmo tempo, celebramos a
esperança da libertação”. 

No texto, o Itamaraty re-
lembra também que a vincula-
ção do Brasil ao povo judeu
tem raízes históricas. Destaca
que a comunidade judaica no
Brasil contribuiu e continua
contribuindo para a formação
da nacionalidade e da identida-
de brasileira.               Página 3

Bolívia: após
anunciar

candidatura,
Áñez pede a
renúncia de
ministros

A Secretaria da Presidência
da Bolívia anunciou em um co-
municado oficial que a presi-
dente interina do país, Jeanine
Áñez, solicitou a renúncia de
todos os ministros de seu ga-
binete “para encarar a nova
etapa da gestão de transição de-
mocrática”.

A presidente interina defen-
deu que é habitual que ocorram
ajustes na equipe de trabalho do
órgão executivo, às vésperas da
inscrição dos candidatos.

O pedido de Áñez vem ape-
nas dois dias após ela confir-
mar a sua candidatura à presi-
dência da República nas elei-
ções do próximo dia 3 de
maio. Inicialmente, Áñez
havia garantido que seu gover-
no seria apenas “interino” e
duraria até a realização do pró-
ximo pleito.                 Página 3

A produção da indústria
brasileira caiu em dezembro
na comparação com novem-
bro, divulgou na segunda-
feira (27) a Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
No entanto, a retração foi
menor que em outros anos, e
outros dados indicam reação na
atividade.

De acordo com a pesquisa
Sondagem Industrial, o índice
de evolução da produção caiu
7,1 pontos em relação a no-
vembro e fechou dezembro em
43,8 pontos. Indicadores abai-
xo de 50 pontos mostram que-
da. Acima de 50 pontos, indi-

cam crescimento.
Esse foi o segundo mês se-

guido de queda. Em novembro,
o índice de produção tinha re-
cuado 4,3 pontos em relação a
outubro.

Apesar da retração em de-
zembro, o indicador mostrou
melhora em relação ao mesmo
mês do ano anterior. Em de-
zembro de 2018, o índice de
evolução da produção estava
em 40,7 pontos.

O índice de evolução do nú-
mero de empregados caiu 1,3
ponto em dezembro na compa-
ração com novembro, chegan-
do a 48,7 pontos.       Página 3

Em um dia tenso no mer-
cado, a Bolsa de Valores caiu
e o dólar norte-americano fe-
chou no maior valor em mais
de um mês e meio. O dólar
comercial fechou a segunda-
feira (27) vendido a R$ 4,21,
com al ta  de  R$ 0 ,025
(0,58%). A divisa está no mai-
or valor de fechamento des-
de 2 de dezembro (R$ 4,214).

O dólar operou em alta du-
rante toda a sessão. Na máxi-
ma do dia, por volta das 13h30,
chegou a ultrapassar R$ 4,23.
A moeda norte-americana acu-
mula valorização de 4,91% em
2020. A volatilidade também
refletiu-se na cotação do euro,
que fechou o dia vendido a R$
4,637, com alta de 0,54%.

No mercado de ações, o
dia também foi de instabilida-
de. O Ibovespa, índice da B3
(antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), fechou o dia em
forte queda de 3,29%, aos
114.482 pontos. O indicador

Dólar chega a R$ 4,21
e fecha no maior valor

em dois meses
recuou para o menor nível
desde 18 de dezembro.

A sessão foi marcada pelo
receio de que o novo vírus
descoberto na China traga im-
pactos para a segunda maior
economia do planeta. O país
asiático confirmou   a  sexta 
morte pelo coronavírus, que
provoca pneumonia. A China e
países  próximos adotaram
medidas para conter a disse-
minação da doença.

O confinamento dos habi-
tantes de diversas cidades afe-
tadas pela doença reduz a pro-
dução e o consumo da China. A
expectativa de desaceleração da
economia chinesa impacta dire-
tamente países como o Brasil,
que exporta diversos produtos,
principalmente  commodities 
(bens primários com cotação
internacional) para o país asiá-
tico. Com menos exportações,
menos dólares entram no país,
pressionando a cotação para
cima. (Agencia Brasil)

O governo de Minas Gerais
declarou situação de emergência
em 101 cidades afetadas pelas
chuvas que, nos últimos dez dias,
se intensificaram em parte da
Região Sudeste do país.

Assinado pelo governador
Romeu Zema, o Decreto n°35,
publicado  na segunda-feira(27),
no Diário Oficial de Minas Ge-
rais, amplia em mais de duas ve-
zes a lista de 47 municípios mi-
neiros em situação de emergência
divulgada  no domingo(26), em
edição extra do Diário Oficial.

Segundo o último boletim di-
vulgado pela coordenadoria de De-
fesa Civil de Minas Gerais, as chu-
vas já mataram ao menos 48 pes-
soas em todo o estado. O maior nú-
mero de óbitos foi registrado em
Belo Horizonte (8); Betim (6) e
Ibirité (5). Em três cidades (Catas
Altas, Ibirité e Orizânia) a situação
motivou as prefeituras a decreta-
rem estado de calamidade pública.

O reconhecimento da situação
de emergência permite ao governo

estadual engajar os demais órgãos
e empresas ligadas ao Poder Exe-
cutivo para priorizarem o atendi-
mento e a reparação dos estragos
causados pelas chuvas, sob a coor-
denação da Defesa Civil mineira.
Além disso, prefeituras e o próprio
Poder Executivo estadual podem
contratar serviços temporários e
efetuar compras consideradas es-
senciais para o enfrentamento da si-
tuação sem a obrigatoriedade de
realizar processo licitatório.

Além disso, a população das

cidades afetadas podem acessar
benefícios sociais e linhas de fi-
nanciamento mais facilmente. Na
última sexta-feira (24), por
exemplo, a secretaria estadual de
Desenvolvimento Social anun-
ciou a antecipação do pagamen-
to das parcelas do Piso Mineiro
de Assistência Social Fixo dos
meses de janeiro, fevereiro e
março para os municípios cujos
decretos de situação de emergên-
cia forem publicados no Diário
Oficial do estado.         Página 4
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SP arrecada R$ 6,33 bilhões com
primeiro ciclo do IPVA 2020

A Secretaria da Fazenda e
Planejamento fechou balanço
parcial do primeiro ciclo de pa-
gamentos do Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automoto-
res (IPVA) de 2020, em janeiro.
Até quarta-feira (22) foram ar-
recadados R$ 6.329.780.793
referentes a 8.210.981 de veí-
culos, cujos proprietários quita-
ram o tributo à vista, com o be-
nefício de 3% de desconto, ou
efetuaram o pagamento da pri-
meira parcela do imposto. O va-
lor é cerca de 3,5% maior que o
arrecadado em janeiro de 2019.

No total, 4.223.292 milhões
veículos tiveram o IPVA pago
integralmente, com desconto de
3%, resultando aos cofres públi-

cos R$ 4.676.798.497. A Fazen-
da também registrou que propri-
etários de 3.987.689 veículos
optaram pelo parcelamento e
efetuaram o pagamento da pri-
meira cota do imposto, totali-
zando R$ 1.652.982.296.

Esses valores são divididos
meio a meio com os municípi-
os paulistas e são recursos im-
portantes para a gestão dos ser-
viços públicos das 645 adminis-
trações municipais no início de
cada ano. As cidades com maio-
res arrecadações do imposto até
o dia 22 foram São Paulo (R$
2,1 bilhões), Campinas (R$
241,2 milhões) e São Bernardo
do Campo (R$ 142 milhões).

O calendário de vencimento

do IPVA terá sua sequência a par-
tir de 11 de fevereiro. Os proprie-
tários devem ficar atentos às datas
de vencimento do tributo definidas
de acordo com o final de placa para
o pagamento à vista, sem descon-
to, ou para o pagamento da se-
gunda parcela do imposto.

Utilize os terminais de auto-
atendimento, os guichês de cai-
xa, pela internet ou débito agen-
dado, ou outros canais ofereci-
dos pela instituição bancária para
fazer o pagamento. O IPVA tam-
bém pode ser pago em casas lo-
téricas.

Parcelamento no cartão
de crédito

É possível quitar o IPVA

2020 com cartão de crédito
nas empresas credenciadas
pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento. As operadoras
financeiras conveniadas têm
autonomia para definir o nú-
mero de parcelas e adequar a
melhor negociação com o
contribuinte.

Para mais informações, os
proprietár io s  dos  ve í cu los
podem ent ra r  em conta to
com a Secretaria pelo tele-
fone 0800-170110 (por te-
l e f o n e  f i x o ) ,  ( 11 )  2 4 5 0 -
6810 (exclusivo para cha-
madas por telefone móvel)
e pelo canal Fale Conosco,
n o  e n d e r e ç o  
portal.fazenda.sp.gov.br.

Grande SP reduz homicídios,
latrocínios e todas as modalidades

de roubo em 2019
A Região Metropolitana de

São Paulo encerrou o ano de
2019 com reduções nos indica-
dores de casos e vítimas de ho-
micídios e latrocínios. Todas as
modalidades de roubos e os ín-
dices de furtos de veículos e
extorsões mediante sequestro
também apresentaram redução.
O balanço foi divulgado pela
Secretaria da Segurança Pública
na última sexta-feira (24).

Os casos homicídios dolo-
sos recuaram 15,4% no ano, pas-
sando de 669 para 566. No indi-
cador de vítimas a queda foi de
16,7%, 595 casos em 2019. São
os menores totais das séries his-
tóricas, iniciadas em 2001. É a
primeira vez que o indicador de
vítimas de mortes intencionais

fica abaixo de 700.
Com as variações, as taxas

anuais reduziram para 6,16 casos
e 6,48 vítimas de mortes inten-
cionais para cada grupo de 100
mil habitantes. Os índices são os
menores da série histórica.

As ocorrências de latrocí-
nios recuaram 36,8%. Foram
43 ocorrências no ano passa-
do, contra 68 em 2018. No in-
dicador de vítimas de roubos
seguidos de morte a queda foi
de 34,8%, já que o total pas-
sou de 69 para 45. É o menor
total já contabilizado pela aná-
lise histórica.

No mesmo período, a região
metropolitana teve aumento de
0,8% nos casos de estupros, que
tiveram 2.504 registros em

2019. Já as extorsões mediante
sequestro caíram de sete para
cinco – dois casos a menos.

Roubos e furtos
Também houve redução em

todas as modalidades de rou-
bos. Os roubos em geral recu-
aram 8,1%, com 5.174 casos a
menos – passou de 64.233
para 59.059. Os roubos a ban-
co caíram de cinco para três,
apresentando a menor quanti-
dade da série histórica.

Nos roubos de veículo a que-
da foi de 22,5% ou de 4.185 em
números absolutos. Com
14.391 ocorrências no ano pas-
sado, ante 18.576 no ano de
2018. É o menor número da aná-
lise histórica e a primeira vez

que são registrados menos de 15
mil boletins no período.

Nos últimos doze meses, os
roubos de carga também dimi-
nuíram. Com recuo de 23,1%, o
total passou de 2.399 no ano de
2018 para 1.844 em 2019. A ten-
dência de queda se estendeu para
furtos de veículos, que caíram
6,4%. Foram 23.179 casos em
2018 e 21.698 em 2019.

Outros indicadores
O trabalho realizado pelas

três policiais resultou em
32.101 prisões e 6.489 flagran-
tes de tráfico de drogas, realiza-
dos em 2018. Ao longo do ano
passado, os policiais da região
metropolitana também apreen-
deram 1.853 armas de fogo.

Estado libera R$ 220 mi para saúde e
rede assistencial da Baixada Santista
O Governador João Doria

autorizou, na segunda-feira (27),
a celebração de novo convênio
que destina R$ 216 milhões ao
custeio do Complexo Hospita-
lar dos Estivadores, em Santos.
Ele também liberou repasse de
R$ 4,8 milhões do Fundo Esta-
dual da Assistência Social para
os fundos municipais das nove
cidades da Baixada Santista.

“Hoje, anunciamos um valor
de R$ 216 milhões para a Saúde
de Santos, o maior investimen-
to já feito pelo Governo do Es-
tado no município”, salientou o
Governador.

A autorização da verba recor-
de para o Hospital dos Estivado-
res ocorreu em visita à Policlí-
nica Areia Branca, ao lado do
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann Ferrei-
ra. O novo convênio será pago
em 48 parcelas de R$ 4,5 mi-
lhões entre 2020 e 2023.

No ano passado, o Estado
repassou R$ 54 milhões à uni-
dade, representando 22% de
ampliação no repasse mensal

em comparação a 2018. Doria e
a Secretária de Estado de De-
senvolvimento Social, Célia Par-
nes, também assinaram o repas-
se de R$ 4,8 milhões às cidades
de Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe,
Praia Grande, Santos e São Vi-
cente.

As prefeituras aplicarão os
recursos em uma rede de prote-
ção que reúne 290 serviços so-
cioassistenciais em 2012 equi-
pamentos públicos e privados.

Travessia reforçada
Doria também realizou a en-

trega de uma nova balsa para a
Travessia Santos-Guarujá. A em-
barcação, totalmente remodela-
da, amplia a capacidade operaci-
onal do sistema de 500 para 612
veículos por hora em cada sen-
tido – aumento de 22%.

“Um novo serviço de balsa
foi inaugurado, agora com um
novo modelo tecnológico. As
pessoas têm um aplicativo no
celular e podem saber o horário
da balsa e o tempo de percurso”,

afirmou o Governador.
A balsa FB-20 recebeu re-

forma de todo o casco e convés,
sistemas de propulsão, elétrico
e hidráulico, novos equipamen-
tos de salvatagem (conjunto de
medidas de resgate e salvamen-
to no mar) e pintura. Além dis-
so, a embarcação ganhou novo
grafismo em homenagem ao ani-
versário de Santos, que comple-
tou 474 anos em 26 de janeiro.

Com mais essa entrega, a
Secretaria de Logística e Trans-
portes e a Dersa (Desenvolvi-
mento Rodoviário S/A) somam
nove embarcações reformadas e
modernizadas desde o início da
nova gestão estadual. Também em
2019, foi implantado o Novo
Programa de Reformas e Manu-
tenções, com serviços ampliados
para 24 horas por dia, inclusive
feriados e finais de semana.

Esporte e turismo
Concluindo a visita a Santos,

o Governador e o Secretário de
Turismo, Vinicius Lummertz,
entregaram o Ginásio Polies-

portivo M. Nascimento, cons-
truído com recursos do Depar-
tamento de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios Turís-
ticos. O espaço possui área to-
tal de 3,5 mil m², quadra coberta
de 2,5 mil m² e arquibancadas
para 1,5 mil pessoas.

O ginásio integra o projeto
de remodelação e ampliação do
Complexo Turístico, Esportivo
e Cultural M. Nascimento Júni-
or, que foi executado em três
etapas desde 2015. Somadas to-
das as fases de obras, a remode-
lação do complexo inteiro tota-
liza R$ 16,6 milhões em recur-
sos do Estado.

“Estou muito feliz com esse
ginásio moderníssimo, pois San-
tos é considerada a cidade mais
esportiva do Brasil. O turismo é
uma de nossas prioridades no
desenvolvimento econômico,
geração de emprego e oportuni-
dades e promoção cultural. O
Estado disponibilizou mais de
R$ 110 milhões para nove mu-
nicípios da Baixada Santista”,
concluiu Doria.

Operação “Aniversário de São Paulo”
é concluída com êxito no Estado

No último sábado (25), du-
rante o aniversário de 466 anos
da cidade de São Paulo, o Co-
mando de Policiamento Rodo-
viário (CPRv), órgão de execu-
ção da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, alinhado ao
Programa Respeito à Vida – São
Paulo Dirigindo com Responsa-
bilidade, e ao Programa de Re-
dução de Acidentes de Trânsito
e Segurança Viária 2011-2020
(ONU), realizou a Operação
“Aniversário de São Paulo”.

As ações ocorreram entre 0h
do dia 24 até 23h59min do dia
26, abrangendo os mais de 22
mil quilômetros da malha rodo-

viária do Estado de São Paulo.
A Operação contou com o

apoio do Departamento de Es-
tradas e Rodagens (DER), das
Concessionárias de Rodovias, do
Policiamento de Área Metropo-
litano e do Interior, principal-
mente nas regiões litorâneas.
Para isso, foram utilizados pelo
Policiamento Rodoviário equi-
pamentos como drones (no au-
xílio às fiscalizações, monitora-
mento do fluxo de veículos e
pontos críticos), radares móveis
e etilômetros passivos e ativos.

Tendo como foco a preser-
vação da vida, as equipes polici-
ais realizaram 19.851 autuações

por infrações de trânsito, inclu-
indo autuações por excesso de
velocidade, que totalizaram
14.944 imagens de radar, de-
monstrando que a imprudência
dos motoristas ainda é elevada.

Resultados
559 motoristas foram sub-

metidos ao teste do etilômetro
passivo e 5.784 do etilômetro
ativo, sendo que 940 foram fla-
grados sob efeito de álcool ou
de outras substâncias psicoati-
vas e 26 conduzidos à Delega-
cia de Polícia por embriaguez.

613 autuações por não utili-
zarem o cinto de segurança e

outros dispositivos de retenção;
898 autuações por ultrapas-

sagens pela contramão de di-
reção;

921 Carteiras Nacionais de
Habilitação (CNH) recolhidas;

940 Certificados de Regis-
tro e Licenciamento de Veícu-
los (CRLV)

17 pessoas presas em fla-
grante por outros crimes;

9 procurados pela Justiça
foram recapturados e devolvidos
ao sistema penitenciário;

2,1 toneladas de drogas ilí-
citas apreendidas (13,684 kg de
cocaína; 2.145,053 kg de ma-
conha);

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto vem sendo publicada na imprensa de São Paulo desde 1993.
Na Internet, desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pio-
neiros no Brasil. No Twitter, desde 2018,  pela
conta @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
O vereador Quito Formiga (PSDB) lidera ações contra cri-

minosos que usam o Espiritismo pra cometer crimes, como no
caso do agora preso João “de Deus”. Na Casa, ele preside a Co-
missão contra a Intolerância Religiosa, portanto a favor da Liber-
dade Religiosa                     

.
PREFEITURA (SP) 
Conforme a coluna já publicava em 2019, o vereador (ex-se-

nador) Eduardo Suplicy segue lutando por prévias. Ele precisa de
cerca de 1800 assinaturas de militantes do PT pra que sua candi-
datura possa ser a escolhida pra concorrer à prefeitura de São
Paulo em 2020       

.
ASSEMBLEIA (SP) 
Quem espera ser o indicado ao Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo é o deputado Jorge Caruso. Isso, apesar de ser his-
toricamente MDB, partido no qual está Paulo Skaf, o mesmo ago-
ra atacado por tucanos que denunciam o aparelhamento daquela
entidade            

.
GOVERNO (SP)
Na Cultura (tv), controlada por quem está governador - por-

tanto João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) - o progra-
ma Roda Viva entrevistou o prefeito (candidato à reeleição) Bru-
no Covas. Apesar do câncer, deu aula de como enfrentar a vida os
adversários 

.
CONGRESSO (BR)
Praticamente ninguém (no Senado e na Câmara Federal) es-

tranhou o fato do ex-Presidente Lula ter praticamente elogiado o
atual Presidente Bolsonaro (voltando de viagem de negócios na
Índia dos BRICS). Quando é pra bater na Globo (tv) ele tá junto e
misturado     

.             
PRESIDÊNCIA  (BR)
Na entrevista ao programa “Pânico”, na rádio Jovem Pan de

São Paulo, o ex-juiz federal (considerado ícone na ‘Lava Jato’),
Sérgio Moro mostrou que não é tão amador na política como
parecia. Tá ficando esperto. Sobre sua candidatura 2022 não dis-
se nem não, nem sim      

.
JUSTIÇAS (SP)
O Tribunal paulistano de Contas é um grande palco da política

paulista e até brasileira. Ontem, durante a posse do reeleito con-
selheiro João Antonio, o assunto era a possibilidade do vereador
- presidente da Câmara paulistana - Eduardo Tuma (PSDB) ser o
próximo indicado   

.
PARTIDOS (BR)    
O PV, do ex-vereador e ex-presidente da Câmara paulistana e

ex-deputado na ALESP Roberto Trípoli, anda conversando bas-
tante com o Cidadania (ex-PPS) do ex-deputado federal Roberto
Freire. O pernambucano - assim como o deputado federal Lucia-
no Bivar ...       

.
POLÍTICOS
... - que retomou o comando do PSL - pode estar negocian-

do algum tipo de acordo (ainda que não uma fusão ou incorpo-
ração), porque o dono desde sempre do PV - Luiz Penna - tá
cansado e o comunicador Luciano Huck precisa de discurso
ambiental pra 2022    

.          
E D I T O R 
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto foi se tornando referência da liberdade possível. Recebeu a
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Co-
lar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Itamaraty emite nota
sobre os 75 anos

de libertação
de Auschwitz

O governo brasileiro divulgou  na segunda-feira (27) nota
sobre os 75 anos da liberação do campo de concentração nazista
em Auschwitz. No texto, o governo do Brasil saúda o povo judeu
e o Estado de Israel  e diz que a data representa um “momento
em que rememoramos uma das páginas mais hediondas da histó-
ria e, ao mesmo tempo, celebramos a esperança da libertação”. 

No texto, o Itamaraty relembra também que a vinculação do
Brasil ao povo judeu tem raízes históricas. Destaca que
a comunidade judaica no Brasil contribuiu e continua contribu-
indo para a formação da nacionalidade e da identidade brasileira.

“No século XX, o Brasil contribuiu para o esforço de guerra
contra as potências do Eixo, por meio da atuação da Força Expe-
dicionária Brasileira, a força militar latino-americana mais sig-
nificativa a se juntar aos aliados. Membros do nosso Serviço
Exterior, como Luiz Martins de Souza Dantas e Aracy de Carva-
lho Guimarães Rosa, reconhecidos como “Justos entre as Na-
ções”, auxiliaram milhares de judeus a escapar do jugo nazifas-
cista. Seus exemplos continuam a inspirar a atuação brasileira
no plano internacional”, relembra o texto. 

A nota afirma ainda que o governo do presidente Jair Bolso-
naro está implementando um “processo de profunda e produtiva
reaproximação com o Estado de Israel. Ao mesmo tempo, pas-
sou a atuar, nos organismos internacionais, no sentido de evitar
o tratamento discriminatório que muitas vezes ainda é imposto a
Israel nesses foros”. 

O texto finaliza com a afirmação de que o país “permanece
mais do que nunca vigilante para que o flagelo do anti-semitismo
e de qualquer ideologia desumanizante jamais prospere. A me-
mória dos 75 anos da libertação de Auschwitz nos chama a redo-
brar nossos esforços em favor da dignidade humana e da liberda-
de, únicos alicerces duradouros da paz”. (Agencia Brasil)

Bolívia: após
anunciar candidatura,
Áñez pede a renúncia

de ministros
A Secretaria da Presidência da Bolívia anunciou em um co-

municado oficial que a presidente interina do país, Jeanine Áñez,
solicitou a renúncia de todos os ministros de seu gabinete “para
encarar a nova etapa da gestão de transição democrática”.

A presidente interina defendeu que é habitual que ocorram
ajustes na equipe de trabalho do órgão executivo, às vésperas da
inscrição dos candidatos.

O pedido de Áñez vem apenas dois dias após ela confirmar a
sua candidatura à presidência da República nas eleições do pró-
ximo dia 3 de maio. Inicialmente, Áñez havia garantido que seu
governo seria apenas “interino” e duraria até a realização do pró-
ximo pleito.

A decisão de Áñez, de se candidatar, gerou incômodo. A mi-
nistra das Comunicações do atual governo, Roxana Lizárraga,
anunciou ontem a sua renúncia irrevogável ao cargo. Na carta de
demissão, ela criticou a candidatura de Áñez. “Está claro que
nosso governo de transição perdeu seus objetivos. Não se pode
esconder o fato de que o governo começou a sofrer os mesmos
males do masismo (referência às ações do governo de Evo Mo-
rales, do partido Movimento ao Socialismo - MAS) que estamos
combatendo.”

O ex-presidente e principal opositor de Evo Morales nas elei-
ções anuladas do ano passado, Carlos Mesa, escreveu um artigo
em que afirma que a candidatura de Áñez “não faz mais do que
reforçar as afirmações do ex-presidente fugido e do coro que
lhe faz eco, de que na Bolívia, sim, houve um golpe de Estado”.

Mesa disse ainda que quando Áñez “decide deixar de lado sua
principal responsabilidade, abandona a neutralidade e deslegiti-
ma a única razão pela qual ela ocupa o cargo que assumiu há mais
de dois meses”.

Evo Morales, em sua conta do Twitter, também criticou a
decisão da presidente interina. “A autoproclamada presidente
Áñez disse à comunidade internacional que não deu golpe de
Estado na Bolívia, que conduzia um ‘governo de transição’; no
entanto a sua candidatura para as eleições mostra que o seu úni-
co afã ao arrebatar o poder foi rifar nossos recursos estratégi-
cos.”

A Procuradoria Geral da República da Bolívia afirmou que a
candidatura de Áñez, e o exercício simultâneo do cargo, são com-
patíveis com a supremacia constitucional, a soberania popular e
o sistema democrático de direito na Bolívia. Ainda de acordo
com a Procuradoria, os concorrentes não têm a obrigação de
renunciar ao cargo, podem permanecer nele e exercer plenamente
todas as suas prerrogativas e poderes. (Agencia Brasil)

Wet’n Wild tem 70 vagas
de trabalho em diversas

áreas de atuação
Para quem está procu-

rando uma opor tunidade
de trabalho, esta época do
ano oferece muitas possi-
b i l idades ,  com as  vagas
temporárias que o merca-
do disponibiliza. Em mui-
tos casos,  existe ainda a
chance de efetivação, após
o término do período es-
tabelecido no momento da
contratação. 

As vagas em aberto estão

entre as cerca de 350 oportu-
nidades de emprego que o
parque oferece de outubro a
fevereiro, durante sua alta
temporada, quando contrata
centenas de novos profissi-
onais para atender o fluxo de
visitantes, que nesta época do
ano é maior.

Os interessados em traba-
lhar no Wet’n Wild devem en-
viar currículo para o e-
mail recrutamento@wetnwild.com.br.

A produção da indústria bra-
sileira caiu em dezembro na
comparação com novembro, di-
vulgou na segunda-feira (27) a
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). No entanto, a re-
tração foi menor que em outros
anos, e outros dados indicam
reação na atividade.

De acordo com a pesquisa
Sondagem Industrial, o índice
de evolução da produção caiu
7,1 pontos em relação a novem-
bro e fechou dezembro em
43,8 pontos. Indicadores abai-
xo de 50 pontos mostram que-
da. Acima de 50 pontos, indi-
cam crescimento.

Esse foi o segundo mês segui-
do de queda. Em novembro, o ín-
dice de produção tinha recuado

4,3 pontos em relação a outubro.
Apesar da retração em de-

zembro, o indicador mostrou
melhora em relação ao mes-
mo mês do ano anterior. Em
dezembro de 2018, o índice de
evolução da produção estava
em 40,7 pontos.

O índice de evolução do nú-
mero de empregados caiu 1,3
ponto em dezembro na compa-
ração com novembro, chegando
a 48,7 pontos. Segundo a CNI, é
comum a produção industrial
cair em dezembro, por causa do
fim das encomendas para as fes-
tas de fim de ano, mas a queda
em 2019 foi inferior à de 2018.

Recuperação
Apesar da queda da produção

em dezembro, outros indicado-
res mostram recuperação da in-
dústria. A utilização da capa-
cidade instalada somou 63%
em dezembro, alta de dois
pontos percentuais em relação
ao registrado em dezembro de
2018. Esse foi o maior índice
para o mês desde o início da sé-
rie, em 2010.

O nível de estoques em
relação ao planejado encer-
rou em 49 pontos. Quando
está abaixo de 50 pontos, o
indicador mostra queda nos
estoques e possibilidade de
aumento da produção.

A disposição da indústria
para investir nos próximos seis
meses aumentou. O índice de
intenção de investimento subiu

1,1 ponto em relação a dezem-
bro e fechou janeiro em 59,2
pontos, atingindo o maior nível
desde fevereiro de 2014. Esse
foi o quarto mês seguido de alta
no indicador.

A intenção não significa
que os investimentos sairão
do papel, mas servem de parâ-
metro para a indústria. Segun-
do a CNI, é fundamental que
os planos de investimento se
concretizem, de forma a gerar
mais empregos e acelerar a re-
cuperação da economia.

A pesquisa foi realizada de 6
a 17 de janeiro com 1.965 in-
dústrias de todo o país. Do to-
tal, 744 são pequenas, 711 são
médias e 510 são de grande por-
te. (Agencia Brasil)

Vendas do Tesouro Direto crescem
72% e batem recorde em 2019

A venda de títulos públicos a
pessoas físicas somou R$
30,883 bilhões em 2019, infor-
mou na segunda-feira (27) o Te-
souro Nacional. O valor vendi-
do por meio do programa Tesou-
ro Direto é o maior para um ano
desde a criação do programa, em
2002. Em relação a 2018, as ven-
das cresceram 72,1%.

Apenas em dezembro, o Te-
souro vendeu R$ 1,819 bilhão em
títulos públicos a pessoas físicas.
O montante é levemente inferior
a dezembro de 2018 (R$ 1,883
bilhão). Mesmo com a queda no
último mês do ano, o programa
encerrou 2019 batendo recordes.

O total de investidores ativos no
Tesouro Direto - com saldo em apli-
cações no programa - fechou 2019

com 1.201.181 pessoas registradas.
Ao longo de todo o ano passado,
414.863 novos investidores aderi-
ram ao programa, o que representa
crescimento de 52,76% no núme-
ro de investidores ativos na compa-
ração com 2018.

No ano passado, os títulos
mais vendidos foram os corrigi-
dos pela taxa Selic (juros bási-
cos da economia). Esses papéis
concentraram 45,84% das ven-
das em 2019. Em segundo lugar,
vieram os papéis vinculados à
inflação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que responde-
ram por 36,89% das vendas.

Em terceiro, ficaram os tí-
tulos prefixados (com juros de-
finidos antecipadamente), que

responderam por 17,27% das
vendas. Os investimentos de
menor valor continuaram a lide-
rar a preferência dos aplicado-
res. As vendas abaixo de R$ 1
mil concentraram 65% das ope-
rações no ano.

Com o resultado de dezem-
bro, o estoque de títulos públi-
cos aplicados no Tesouro Dire-
to subiu para R$ 59,645 bilhões.
Isso ocorreu porque, no mês
passado, o Tesouro resgatou R$
1,977 bilhão. A variação do es-
toque representa a diferença en-
tre as vendas e os resgates, mais
o reconhecimento dos juros que
incidem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e

permitir que pessoas físicas pos-
sam adquirir títulos públicos dire-
tamente do Tesouro, via internet,
sem intermediação de agentes fi-
nanceiros. O aplicador só tem de
pagar uma taxa à corretora respon-
sável pela custódia dos títulos.
Mais informações podem ser ob-
tidas no site do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívi-
das e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode va-
riar de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro reduz estimativa
de inflação este ano para 3,47%

As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) reduziram a estimativa para
a inflação este ano. A projeção
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA – a inflação oficial do país
– caiu de 3,56% para 3,47%. A
informação consta no boletim
Focus, pesquisa semanal do BC,
que traz as projeções de institui-
ções para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2021, a estimativa de
inflação se mantém em 3,75%.
A previsão para os anos seguin-
tes também não teve alterações:
3,50% em 2022 e 2023.

A projeção para 2020 está
abaixo do centro da meta de in-

flação que deve ser persegui-
da pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é de 4% em 2020, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo.

Selic
Para alcançar a meta de in-

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

De acordo com o boletim,
a Selic deve cair para 4,25%
ao ano até o fim de 2020.
Quando o Copom reduz a Se-

lic, como espera o mercado
financeiro, a tendência é que
o crédito fique mais barato,
com incentivo à produção e ao
consumo, reduzindo o contro-
le da inflação e estimulando a
atividade econômica.

Quando o Copom aumenta
a taxa básica de juros, o obje-
tivo é conter a demanda aque-
cida, e isso causa reflexos nos
preços porque os juros mais
altos encarecem o crédito e
estimulam a poupança. Já a
manutenção da Selic indica que
o Copom considera as altera-
ções anteriores suficientes para
chegar à meta de inflação.

Para 2021, a expectativa é
que a taxa básica suba para

6,25%. Para 2022 e 2023, as
instituições estimam que a Se-
lic termine os períodos em 6,5%
ao ano.

 
Atividade econômica
A projeção para a expansão

do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – se
mantém em 2,31% para 2020.
As estimativas das instituições
financeiras para os anos seguin-
tes, 2021, 2022 e 2023 também
continuam em 2,50%.

A previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar
está em R$ 4,10 para o fim des-
te ano e R$ 4,00 para 2021.
(Agencia Brasil)

Contas externas têm déficit de
US$ 50,7 bilhões em 2019

O déficit nas contas exter-
nas do país atingiu US$ 50,762
bilhões contra US$ 41,540 bi-
lhões em 2018. É o pior resul-
tado em quatro anos, de acor-
do com dados divulgados na
segunda-feira (27) pelo Banco
Central.

No mês de dezembro do
ano passado, o déficit em tran-
sações correntes, que são
compras e vendas de mercado-
rias e serviços e transferênci-
as de renda do Brasil com ou-
tros países, chegou a US$
5,691 bilhões. O resultado fi-
cou abaixo do registrado em
igual mês de 2018: déficit de
US$ 6,116 milhões.

As transações correntes,
principal indicador sobre o se-
tor externo do país, são forma-
das pela balança comercial (ex-
portações e importações de
bens e serviços), pelos servi-
ços adquiridos por brasileiros
no exterior e pelas rendas pri-
mária (lucros e dividendos do
Brasil para o exterior, paga-
mentos de juros e salários) e
secundária (renda gerada em

uma economia e distribuída
para outra, como doações e
remessas de dólares, sem con-
trapartida de serviços ou bens).

De acordo com o BC, a va-
riação no déficit para o mês
decorreu de redução de US$ 2
bilhões em despesas líquidas
de renda primária, parcialmen-
te compensadas pela retração
de US$ 1,2 bilhão no saldo da
balança comercial.

Balança comercial
O superávit comercial che-

gou a US$ 4,764 bilhões em
dezembro contra US$ 5,977
bilhões no mesmo mês de
2018. “As exportações de bens
totalizaram US$ 18,2 bilhões
em dezembro de 2019, recuo
de 6% em relação ao mesmo
período de 2018. Na mesma
base de comparação, as impor-
tações de bens aumentaram
0,3%, para US$ 13,4 bilhões”,
diz o BC no relatório sobre o
setor externo.

Na comparação com o ano
anterior, o superávit comerci-
al reduziu de US$ 53,047 bi-

lhões para US$ 39,404 bilhões
em 2019, repercutindo retra-
ções de 6,3% nas exportações
e de 0,8% nas importações.

De acordo com o BC, no
mês, não houve operações re-
lativas ao Repetro, que é um re-
gime fiscal aduaneiro que sus-
pende a cobrança de tributos
federais na importação de
equipamentos para o setor de
petróleo e  gás ,  pr incipal-
mente as plataformas de ex-
ploração. No ano, as impor-
tações líquidas no âmbito do
Repetro foram estimadas em
US$ 1,6 bilhão.

Serviços e renda
A conta de serviços (via-

gens internacionais, transpor-
te, aluguel de investimentos,
entre outros) registrou saldo
negativo de US$ 3,541 bilhões
em dezembro, e de US$
35,141 bilhões de janeiro até
dezembro do ano passado.

A conta de renda primária
ficou negativa em US$ 6,699
bilhões em dezembro e em
US$ 55,989 bilhões em doze

meses. A conta de renda secun-
dária teve resultado negativo
de US$ 216 milhões em de-
zembro de 2019, e positivo de
US$ 964 milhões no acumula-
do do ano.

Investimento estrangeiro
Em dezembro, o resultado

negativo para as contas exter-
nas foi totalmente coberto
pelos investimentos diretos
no país (IDP). Quando o país
registra saldo negativo em
transações correntes precisa
cobrir o déficit com investi-
mentos ou empréstimos no
exterior.

A melhor forma de financi-
amento do saldo negativo é o
IDP, porque os recursos são
aplicados no setor produtivo.
No mês passado, o IDP che-
gou a US$ 9,434 bilhões con-
tra US$ 8,294 bilhões em
igual mês de 2018. No acu-
mulado de 2019, esses in-
vestimentos somaram US$
78,559 bilhões contra US$
78,163  b i lhões  em 2018 .
(Agencia Brasil)
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ETANOL
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento) participou quinta-feira (22), em Nova Déli (Índia), do Se-
minário sobre Oportunidades em Energia e Mineração. No even-
to, a ministra defendeu que a Índia, em parceria com o Brasil,
amplie a produção e uso de etanol. A ministra integrou a delega-
ção do presidente Jair Bolsonaro no país. No sábado (25), foram
assinados 12 acordos comerciais. 

COMITIVA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

participou da missão oficial do Ministério da Agricultura à Índia
para ampliar e diversificar o comércio com o país asiático. O
diretor de Relações Internacionais da CNA e presidente da Fede-
ração da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul),
Gedeão Pereira, compõs a comitiva, que participou de uma série
de visitas, encontros e reuniões com empresários e autoridades.

COOPERAÇÃO
Os governos do Brasil e da Índia firmaram sábado (25) declara-

ção conjunta para cooperação na área de produção animal. O docu-
mento foi celebrado entre o Ministério da Agricultura, e o Ministé-
rio da Pesca, Pecuária e dos Laticínios da Índia (Departamento de
Pecuária e Lácteos - DAHD), durante a visita de Estado do presiden-
te Jair Bolsonaro ao país asiático. Na declaração, Brasil e Índia refe-
rendaram memorando de entendimento entre a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Departamento de Pecuá-
ria e Lácteos da Índia, firmado em 2016, para capacitação de téc-
nicos indianos em fertilização in vitro.

CEBOLA E MAMÃO
A cebola voltou a ser destaque com a queda de preços nas

Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país. No 1º Boletim Pro-
hort 2020, divulgado no dia (23), o produto indispensável na co-
zinha brasileira registrou baixas no último mês de até 26,51%
em Curitiba (PR) e de 23,20% em Vitória (ES). 

BRASIL E COLOMBIA
As políticas públicas brasileiras de inclusão econômica no meio

rural e de combate à fome chamam a atenção do mundo. Atual-
mente, o país desempenha um importante papel na disseminação
de boas práticas e na formação de capacidades na América do Sul. 

NOBEL
A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia promoveu

uma, palestra com a Prêmio Nobel de Química em 2018, Fran-
ces Hamilton Arnold. Ela  abordou o tema “Inovação sustentável
na agricultura”. A palestrante estadunidense é engenheira quími-
ca e recebeu o Nobel por A evolução dirigida de enzimas. 

TRIGO
O portal argentino Agrofly informou que A Bolsa de Rosário

e o Guia Estratégico para a Agro revelaram que 1,78 milhão de
hectares foram semeados. Este valor foi superior à estimativa
feita. Mas essa campanha também foi atravessada por momentos
críticos devido à falta de água. Apesar dessa complicação, a safra
reverteu a situação e produziu 57% a mais que no ano passado. 

ANIVERSÁRIO
Agricultoras nordestinas produzem alimentos de forma sus-

tentável na zona leste de SP. No sábado dia 25 de janeiro o muni-
cípio de São Paulo completou 466 anos. Na data, recordou a mi-
gração nordestina que foi fundamental para o desenvolvimento
da metrópole no século 20. 

MAÇÃ
A disponibilidade de maçãs nacionais continuou limitada na

semana passada (20 a 24/01). Apesar do pequeno volume de gala
colhido da safra 2019/20 em alguns pomares, pouco foi classifi-
cado, embalado e comercializado nos últimos dias e a oferta per-
maneceu concentrada nos últimos lotes estocados de fuji da cam-
panha anterior.

ETANOL/CEPEA
O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Apli-

cada), da Esalq/USP, com júbilo, comemora neste ano o 10º ani-
versário de divulgação do Indicador Diário do Etanol Hidratado
ESALQ/BM&FBovespa, posto Paulínia (SP). São quase 2,5 mil
dias de divulgações ininterruptas desde o início da sua publica-
ção, em 25 de janeiro de 2010.

RIO DE JANEIRO
Cerca de R$ 900 mil foram aplicados pela Companhia Naci-

onal de Abastecimento (Conab,) no Rio de Janeiro, em apoio à
comercialização de produtos da agricultura familiar ao longo de
2019. A ação ocorreu por meio do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), na modalidade de Compra com Doação Simul-
tânea. Foram operacionalizados 9 projetos que beneficiaram 195
produtores, vinculados a cooperativas e associações da região.

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

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

O governo de Minas Gerais
declarou situação de emergên-
cia em 101 cidades afetadas pe-
las chuvas que, nos últimos dez
dias, se intensificaram em parte
da Região Sudeste do país.

Assinado pelo governador
Romeu Zema, o Decreto n°35,
publicado  na segunda-feira(27),
no Diário Oficial de Minas Ge-
rais, amplia em mais de duas
vezes a lista de 47 municípios
mineiros em situação de emer-
gência divulgada  no domin-
go(26), em edição extra
do Diário Oficial.

Segundo o último boletim
divulgado pela coordenadoria de
Defesa Civil de Minas Gerais, as
chuvas já mataram ao menos 48
pessoas em todo o estado. O
maior número de óbitos foi re-
gistrado em Belo Horizonte (8);
Betim (6) e Ibirité (5). Em três
cidades (Catas Altas, Ibirité e
Orizânia) a situação motivou as
prefeituras a decretarem estado

de calamidade pública.
O reconhecimento da situa-

ção de emergência permite ao
governo estadual engajar os de-
mais órgãos e empresas ligadas
ao Poder Executivo para priori-
zarem o atendimento e a repara-
ção dos estragos causados pelas
chuvas, sob a coordenação da
Defesa Civil mineira. Além dis-
so, prefeituras e o próprio Po-
der Executivo estadual podem
contratar serviços temporári-
os e efetuar compras conside-
radas essenciais para o enfren-
tamento da situação sem a
obrigatoriedade de realizar pro-
cesso licitatório.

Além disso, a população das
cidades afetadas podem acessar
benefícios sociais e linhas de
financiamento mais facilmente.
Na última sexta-feira (24), por
exemplo, a secretaria estadual de
Desenvolvimento Social anun-
ciou a antecipação do pagamen-
to das parcelas do Piso Mineiro

de Assistência Social Fixo dos
meses de janeiro, fevereiro e
março para os municípios cu-
jos decretos de situação de
emergência forem publicados
no Diário Oficial do estado. A
iniciativa visa a auxiliar as pre-
feituras a reforçarem o caixa
para atender às demandas sócio
assistenciais.

Ministro
No domingo (26), após so-

brevoar algumas das cidades
mais prejudicadas pelos efeitos
danosos da chuva, como desli-
zamentos de terra, desmorona-
mento de construções, alaga-
mentos e transbordamento de
rios, o ministro do Desenvol-
vimento Regional, Gustavo
Canuto, se reuniu, em Belo
Horizonte, com o governador
Romeu Zema, e um grupo de
prefeitos. Canuto anunciou que
o governo federal disponibili-
zará aos  estados afetados os re-

cursos necessários à reparação
dos estragos.

O ministro também sobre-
voou cidades afetadas no Espí-
rito Santo e se reuniu com o go-
vernador Renato Casagrande.
Mais de 10 mil pessoas foram
desalojadas ou desabrigadas em
23 cidades capixabas.

“Nossa maior prioridade é
cuidar dessas famílias. Em se-
gundo lugar, vamos apoiar a re-
construção das áreas danificadas
e agir para evitar que novos de-
sastres como esses ocorram”,
afirmou o ministro Gustavo Ca-
nuto, destacando que R$ 90 mi-
lhões já estão disponíveis para
as ações da Secretaria Nacional
de Proteção e Defesa Civil (Se-
dec) voltadas ao socorro e assis-
tência em todo país.

A liberação de recursos às
localidades afetadas ainda de-
pende do levantamento dos da-
nos, que será realizado pelos
municípios. (Agencia Brasil)

Sisu: 66% dos acessos foram
feitos por celulares ou tablets

O Ministério da Educação
(MEC) divulgou na segunda-fei-
ra (27) que o site do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) regis-
trou 66% dos acessos por celu-
lares ou tablets durante os seis
dias em que esteve aberto para
inscrição de participantes por
meio da nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
Foram, ao todo, 3.458.358 ins-
crições, feitas por 1.795.211
pessoas. Cada candidato pôde
optar por até dois cursos.

A região do país com o mai-
or número de inscrições foi a
Nordeste: 1.375.758. A segun-
da colocada, Sudeste, registrou
1.088.094. Completam a lista
Sul, Norte e Centro-Oeste, com
368.751, 322.954 e 302.801,
respectivamente. Neste semes-
tre, a oferta é de 237.128 vagas
em 128 instituições públicas de
ensino superior.

Segundo o MEC, o novo por-
tal, que foi lançado este ano e
pensado para acesso por meio de
dispositivos móveis, ficou dis-
ponível 91,6% do tempo.  O Sisu
é a principal maneira de acessar
o ensino superior público do

país, a partir da nota obtida no
Enem. Para participar da sele-
ção, o candidato não pode ter
zerado a redação na edição de
2019 do exame.

Concorrência 
Por curso, medicina puxou a

lista do número de inscrições,
com 274.190. Os outros dois
cursos com maior número de
inscrições foram Administração
(190.454) e Direito, com
175.413. Os mais concorridos,
com maior número de inscri-
ções por vaga ofertada, foram
Ciências Biomédicas (145 ins-
crições/vaga), Educação Física
(106) e Têxtil e Moda (94), de
acordo com a pasta.

O novo portal do Sisu regis-
trou pico de 7 mil inscrições por
minuto. Uma média de
1.571.377 pessoas acessou o
portal diariamente.

Neste ano, o Ministério da
Educação (MEC) testou o Sisu
em nuvem, fora dos servidores
da pasta, para suportar mais usu-
ários ao mesmo tempo, adaptar
o site para aparelhos mobile e
economizar recursos. Para

2020, a diminuição de gastos
estimada é de R$ 15 milhões. Já
nos primeiros cinco anos, a pasta
prevê R$ 25 milhões de econo-
mia.

Suspensão
A divulgação do resultado do

Sisu está suspensa pelo Tribunal
Regional Federal da 3ª
Região (TRF3), que na noite de
domingo (26) manteve a deci-
são da Justiça Federal de São
Paulo, que impede que os resul-
tados sejam divulgados nesta ter-
ça-feira (28), como previsto. O
tribunal deu prazo de cinco dias
para o cumprimento da decisão,
sob multa diária de R$ 10 mil.

A decisão foi motivada por
pedido da Defensoria Pública da
União (DPU). Na petição, o ór-
gão cobra que o Ministério da
Educação comprove com do-
cumentos a realização da revi-
são dos testes prejudicados no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Além disso,
reivindica a explicação sobre
os parâmetros utilizados nes-
se procedimento.

O Ministério da Educação

reconheceu que houve erros na
atribuição de notas para cerca de
6 mil alunos. Segundo a pasta, a
falha teria ocorrido na impres-
são das provas aplicadas em al-
gumas cidades, sendo responsa-
bilidade de uma gráfica. O MEC
acrescentou que corrigiu o pro-
blema e não haveria prejuízo para
os estudantes.

O que é o Sisu 
O Sisu é uma das formas de

ingresso na educação superior
com a nota do Enem. Trata-se do
sistema informatizado do MEC
por meio do qual instituições
públicas de ensino superior ofe-
recem vagas a participantes do
exame. Quem não conseguir
uma vaga pelo Sisu, pode tentar
uma vaga pelos vestibulares tra-
dicionais. 

Há ainda o Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni), que
oferta bolsas integrais e parci-
ais, de 50%, em instituições pri-
vadas; o Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) e o Progra-
ma de Financiamento Estudantil
(P-Fies), para financiar o valor
da graduação. (Agencia Brasil)

Banco do Brasil abre contas para
doações a vítimas de enchentes

Diante do estado de calami-
dade em municípios de Minas
Gerais e do Espírito Santo, o
Banco do Brasil (BB) abriu con-
tas para receberem doações vo-
luntárias. Foram abertas duas
contas para ajudar vítimas, uma
para cada estado.

De acordo com o banco, os
recursos serão usados para co-
brir necessidades urgentes das
comunidades atingidas. As doa-
ções podem ser feitas nas se-

guintes contas: agência 1607-1,
conta 70.000-2, para o Espírito
Santo, e 80.000-7, para Minas
Gerais. O doador deve digitar o
CNPJ 01.641.000/0001-33.

O banco também aprovou
um plano de emergência para
ajudar as localidades atingidas.
A instituição prestará apoio a
funcionários e a clientes dos lo-
cais afetados, renegociando dí-
vidas e mapeando os pontos de
atendimento do BB afetados pe-

las enchentes para restabelecê-
los o mais rápido possível. Uma
agência móvel será enviada para
reforçar o atendimento em Mi-
nas Gerais.

No Espírito Santo, o banco
detectou 13 pontos de atendi-
mento em municípios afetados
pelas chuvas, dos quais apenas
um, em área onde as chuvas con-
tinuam, sofreu alagamento e fi-
cou inoperante. Em Minas Ge-
rais, 24 pontos foram impacta-

dos, dois quais 16 continuam em
funcionamento, mas em áreas
com chuvas constantes, cinco
foram alagados, mas recupera-
dos ainda na segunda-feira (27)
e três deixaram de funcionar.

Além de abrir contas para
doação e reparar os pontos de
atendimento afetados, o Ban-
co do Brasi l  promoverá
ações sociais por meio da Fun-
dação BB e de voluntários.
(Agencia Brasil)

Silos públicos do Porto de Paranaguá
voltam a receber cargas

Depois de reformas e um os-
tensivo controle de pragas, os si-
los públicos horizontais do Cor-
redor de Exportação do Porto de
Paranaguá voltam a receber car-
ga. Localizados no cais, em fren-
te aos berços 212 e 213, os ar-
mazéns são destinados ao farelo
de soja. A expectativa dos opera-
dores é movimentar 120 mil to-
neladas do produto pela estrutu-
ra pública, nestes três primeiros
meses do ano.

Como explica a Divisão de
Silos da Diretoria de Operações
dos Portos do Paraná, as estrutu-
ras receberam obras mecânicas,
elétricas e civil. “Após a execu-
ção dos trabalhos nos armazéns,
o que se tem são melhores con-
dições de higiene e armazena-
gem, que mantêm a qualidade dos
produtos. Além disso, garantimos
um ambiente melhor para os tra-
balhadores”, afirma Luis Douglas
Henrique, da Divisão de Silos.

São quatro armazéns, com
capacidade de 15.000 toneladas
cada, totalizando 60.000 tonela-
das de capacidade estática. Atu-
almente, essas estruturas públi-
cas do complexo são usadas pe-
las empresas Céu Azul, Grano,
Gransol, Marcon, Sulmare, Tiba-
gi e Transgolf, na movimentação
do farelo de soja.

Já estão liberados para rece-
be o farelo, os armazéns 13F e
13A. A previsão é que os outros
dois estejam prontos até o dia 10
de fevereiro.

Durante todo o ano de 2019,
pelos silos públicos, passaram
cerca de 750.000 toneladas de
farelo de soja. Só nos primeiros
três meses, foram 192.445 tone-
ladas.

CAMINHO - Para descarre-
gar nos silos públicos, assim
como nos demais terminais do
Corredor de Exportação do Por-
to de Paranaguá, os caminhões
com o produto devem ser cadas-
trados na origem (pelo sistema
carga-online). Quando chega no
pátio de triagem, o recebimento
e a qualidade do produto são ve-
rificados pela Codapar.

Após tudo está conferido e de
acordo, o caminhão se dirige para
as moegas do Silo Público, onde
vai descarregar. O produto segue
por correias transportadoras até os
armazéns do cais, percorrendo
aproximadamente 350 metros.

Cada caminhão tem capacida-
de para carregar até 36 toneladas
do produto. Os vagões, 55 tone-
ladas. O tempo de descarga do
caminhão é de até 22 minutos. Já
os vagões levam 16 minutos para
serem descarregados. Nas moe-

gas públicas, é possível descar-
regar simultaneamente até seis
caminhões e dois vagões.

OPERADORES – Além dos
operadores dos silos públicos,
outras empresas movimentam o
farelo de soja pelo Porto de Pa-
ranaguá. Essas têm terminais pró-
prios, integrados ao Corredor.
São a Cargill, Centro sul, Coamo,
Cotriguaçu e Louis Dreyfus.
Fora do corredor, no Porto de
Paranaguá, o farelo de soja tam-
bém é movimentado pela Bunge.

O caminhão ou vagão que des-
carrega o produto nos terminais
privados seguem o mesmo cami-
nho e os mesmos protocolos que
os recebidos pelo terminal públi-
co. A expectativa dos demais ope-
radores, juntos, é movimentar
1.165.000 toneladas de farelo de
soja neste primeiro trimestre –
16,5% a mais que o volume mo-
vimentado do produto, no perío-
do, no ano passado. No primeiro
trimestre, em 2019, foram ex-
portadas cerca de um milhão de
toneladas de farelo de soja por
essas empresas.

GRANÉIS – Somando o fa-
relo de soja aos demais granéis
sólidos de exportação – Soja em
grãos, milho, farelo de milho
(DDGS) e açúcar – a expectativa
dos operadores – é movimentar

um total de cerca de 5,5 milhões
de toneladas de janeiro a março,
este ano. O volume seria 20%
maior o movimentado nos pri-
meiros três meses, em 2019 (4,6
milhões de toneladas).

Farelo também é exporta-
do pelo Porto de Antonina

No Porto de Antonina, o fa-
relo de soja é exportado pela Ter-
minais Portuários da Ponta do
Félix (TPPF). Segundo a opera-
dora, por lá o produto começa a
ser embarcado a partir de março,
acompanhando a produção da in-
dústria. De acordo com a proje-
ção da empresa, neste primeiro
trimestre devem ser exportadas
cerca de 40 mil toneladas do pro-
duto, volume próximo do movi-
mentado no período, em 2019.

Durante todo o último ano,
foram embarcadas 300.073 tone-
ladas de farelo de soja por Antoni-
na. O volume é 18% a mais que o
movimentado em 2018 (253.788
toneladas). No primeiro trimestre,
47.284 toneladas foram movimen-
tadas no mês de março; em janeiro
e fevereiro não teve exportação do
produto. O produto exportado por
Antonina é paranaense e tem como
principais destinos Holanda, Argen-
tina e França. O produto é operado
por Antonina desde dezembro de
2015. (AENPR)
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LEANDRO ALVES COSTA E KYRLA COSTA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/01/1994, FILHO DE E DE FLAVIANA
ALVES COSTA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE TELEMARKETING,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/12/1991, FILHA DE VALDIR LOPES DA SILVA E
DE VERA LUCIA COSTA SILVA.

BRUNO GONÇALVES TEIXEIRA E THEREZA CRISTINA BRZEZOWSKI RODRIGUES ALVES. ELE,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
03/02/1984, FILHO DE JOAQUIM ROQUE GONÇALVES TEIXEIRA E DE ALDESINA MARIA DE JESUS.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 15/05/1994, FILHA DE MARCOS ROBERTO RODRIGUES ALVES E DE MARINALVA
BRZEZOWSKI DA SILVA ALVES.

NEREIDE CRISTINA DE JESUS SANTOS E GRAZIELY COSTA PEREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE LOJA PLENO, SOLTEIRA, NASCIDA EM IBICARAÍ, BA, NO DIA 15/11/
1985, FILHA DE JOSELINO LIMA SANTOS E DE MARIA CRISTINA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE LOJA PLENO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/
06/1992, FILHA DE MANOEL FERREIRA DA COSTA E DE CELINA PEREIRA FONSECA.

WAGNER LEMOS SANTOS E CLAUDINEIA DA SILVA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM ITABUNA, BA, NO DIA 12/02/1978, FILHO DE
WALTER CALDAS SANTOS E DE EUNILDES VITOR LEMOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/05/1981, FILHA DE ANTONIO DOS
SANTOS E DE EVA DA SILVA.

MARCELO ARAUJO DOS SANTOS E JOSINEIDE MORENO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MESTRE DE OBRAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM COTIA, SP, NO DIA 19/03/1982, FILHO
DE MARTILIO ARAUJO DOS SANTOS E DE RIDALVA LIMA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DIARISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CORURIPE, AL, NO DIA 09/11/1979, FILHA DE JOSÉ
MORENO E DE ANTONIA ROSALVO DOS SANTOS.

DONIZETE ANTONIO TIBURCIO E SHIRLEY DE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM DIADEMA, SP, NO DIA 13/04/1995, FILHO DE
COSME ANTONIO TIBURCIO E DE IVANI DONIZETE DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MONITORA ESCOLAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/08/1997,
FILHA DE E DE ZENALIA ROSA DE JESUS.

JAIR ANT ONIO MACHADO FILHO E MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SIL VA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
16/11/1959, FILHO DE JAIR ANTONIO MACHADO E DE ALICE MARIA MACHADO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, APOSENTADA, VIÚVA, NASCIDA EM JAMBEIRO, SP, NO DIA 10/10/
1938, FILHA DE ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA E DE MARIA FRANCISCA DE JESUS.

ROBINSON RIBEIRO DA SILVA E ELIZABETE FRANCISCA DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, NO DIA 05/
04/1976, FILHO DE IVANILDO CÂNDIDO DA SILVA E DE MARILENA RIBEIRO DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADA, NASCIDA EM VERDEJANTE, PE, NO
DIA 24/09/1975, FILHA DE ALUIZIO MATIAS DE SOUZA E DE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA.
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DIEGO VALENÇA DE MEDEIROS PIMENTEL CORREIA,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO
AERONAUTA/PILOTO, NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (19/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS ANTONIO PIMENTEL CORREIA E DE GISELLE VALENÇA
DE MEDEIROS. RAISSA MENDES ABDALA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM BRASÍLIA, DF NO DIA (01/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ABDO DE OLIVEIRA ABDALA E DE CARMEN VERÔNICA MENDES
ABDALA.

RODRIGO MOENTACK FERRAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARTISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (26/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM LOCAL IGNORADO, FILHO
DE RENATO MOENTACK FERRAZ E DE ESMERALDA BORGES FERRAZ. FERNANDA MONACO DE
SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(06/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ALBERTO
VERNEQUE DE SOUZA E DE CRISTINA MARIA MONACO DE SOUZA.

MA TIAS ANDRÉS PATRICIO MONTANGERO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM BUENOS AIRES, ARGENTINA NO DIA (16/09/1983), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE VICTOR ENRIQUE MONTANGERO E DE GRACIELA
LIDIA RASTELLINO. CAMILA  MARI HIGUCHI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE KATSUO HIGUCHI E DE CECILIA HIGUCHI.

FERNANDO LEMOS BLASI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
ESTEIO, RS NO DIA (18/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO
ERICH BLASI E DE NEUSA ROSANE LEMOS BLASI. AMANDA GIL MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR, NASCIDA EM PRESIDENTE EPITÁCIO, SP  NO
DIA (21/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ROBER TO
MAR TINS E DE MÁRCIA APARECIDA MARTINS.

HELIO SANT OS PIO JUNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MARKETING, NASCIDO
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (05/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE HELIO SANTOS PIO E DE DINAH MARQUES SANTOS PIO. LUIZA WAEGER DELPUPO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA
(26/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ DELPUPO E DE ROMY
WAEGER.

LUCAS CUNHA ZIMERMANN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM BRUSQUE, SC NO DIA (02/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDSON LUIZ ZIMMERMANN E DE CHRISTIANE CUNHA ZIMMERMANN. BEATRIZ VON HERTWIG
SALLES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(31/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CALASANS DE SEIXAS
SALLES NETTO E DE BIANCA VON HERTWIG SALLES.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010817-70.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a C Q SABE BAR E RESTAURANTE - EIRELI, CNPJ 26.795.723/0001-18; DEPENEDO CARLOS ABBARADO 
JÚNIOR, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, RG nº 33.504.179-SSP/SP e CPF/MF sob o nº 294.230.028-03 e MÔNICA 
RAMOS TEIXEIRA, brasileira, casada, empresária, RG nº 33.174.087-4-SSP/SP e CPF/MF sob o nº 315.163.398-60 que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Reinaldo Kolb e Francisca Eliete Palmeira dos Santos 
Kolb, objetivando o recebimento da quantia de R$54.367,64 (julho/18), oriunda do contrato de locação de imóvel entabulado 
entre as partes que foi descumprido pelos requeridos, ante a devolução do imóvel antes do prazo contratual e o não pagamento 
dos alugueres avençados e seus acessórios. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinado a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 30 dias supra, pague o débito, devendo o mesmo ser 
atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida 
pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do 
CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta 
dos embargos, permitirá aos executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês e a INTIMAÇÃO, por EDITAL, do arresto de 
ativos financeiros nos valores de R$8,39, R$3.108,04 e R$1.928,51. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado 
curador especial e dado regular andamento ao feito.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei. [28,29] 

3ª Vara da Família e das Sucessões Central/SP. Edital de 
Publicação de Sentença. Proc. 1033801-51.2018.8.26.0100. O 
Dr. Henrique Maul Brasilio de Souza, Juiz de Direito da 3ª 
Vara da Família e das Sucessões Central/SP. Faz saber a 
todos quantos o edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que foi proferida sentença: Posto isso, acolho o pedido para 
decretar a INTERDIÇÃO de Maria do Carmo da Silva, CPF 
100.890.548-81, portadora de Quadro Demencial, afetando 
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadora 
Fabiana Frizzo, CPF 165.909.668-50. Em obediência ao § 3º 
do art. 755 do CPC, serve o dispositivo da presente sentença 
como edital,que será afixado e publicado na forma da lei.[28,29] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1035790-
58.2019.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, 
Juiz de Direito da 26ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a 
Construtora Briquet Ltda. CNPJ 47.852.363/0001-19, que 
Márcio Mantovani e Gleice Mara Ortega Mantovani ajuizaram 
ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da 
escritura definitiva do apto. 111, 11º andar, Edifício Romilda 
Aguiar, e respectiva vaga de garagem, à rua Herculano de 
Freitas 291, matrícula 55.509, 13º CRI/SP, devidamente 
quitado. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de 
citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste 
o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia.Será o edital,publicado e 
afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2019.      [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1122257- 
79.2015.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Delmiro Garcia ou Delmiro Garcia Rodrigues (781.465.428-91), 

ficial 

sucessores, que Hilda Rodrigues de Oliveira ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado 
à Travessa do Castelo, nº 09, esquina com a Rua Antonio Thadeo, Guaianazes, São Paulo/SP, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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.                   [28,29] 

2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP  FORO CENTRAL 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1059622-91.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Rogério Santos 
Pinheiro, forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) REGINA VAZ BROTTO, CPF 128.363.908-40, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento COMUM por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança de R$ 
5.549,96 (01/03/2017), referente inadimplência das mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família 
a partir de maio/2015. 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 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 17 de janeiro de 2020. 

5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1087157-58.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Roberto de Souza 
Bernicchi, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a ADELAIDE BUMBARD GERARD, CPF 010.853.628-
92, que lhe foi proposta uma ação de cobrança, de procedimento Comum Cível por parte de CAIXA 
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, 
objetivando a cobrança da quantia de R$ 7.810,95 (15/08/2018), referente inadimplemento das 
contribuições do Plano de Saúde -  Cabesp Família, a partir de novembro/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, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado, nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019. 

17ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA CAPITAL - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20
dias. Proc. nº 1092847-05.2017.8.26.0100. A Dra. LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA,
MMª Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MAURO MONTANARI
DE MARTINO (RG 17.862.427; CPF 106.110.398-69), que CONDOMÍNIO EDIFÍ-
CIO TABAPORÃ lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condena-
ção no pagamento do débito de R$17.080,00 (set/2017) a ser atualizado e
acrescido de juros, custas, despesas, honorários e demais cominações legais,
referente a cotas condominiais vencidas além das que se vencerem no curso
desta, relativas a unidade 10 do condomínio situado na R. Albuquerque Lins,
561, Sta. Cecília. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTES-
TE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente
de que não havendo manifestação lhe será nomeado Curador Especial. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/01/2020.

28 e  28/01
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SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a ser realizada, em 1ª 
convocação, no dia 26/02/2020, às 9h, na sede social da Companhia, em Barueri, SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, 
sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGE: (a) Aumento 
de Capital; (b) demais assuntos pertinentes. Em AGO: (a) prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) deliberar sobre a destinação do resultado apurado 
no exercício encerrado em 31/12/2019; (c) eleição da diretoria; (d) demais assuntos pertinentes. Informações Gerais: Estão à 
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/1976, relativos ao 
exercício findo em 31/12/2019. Os Srs. Acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores 
constituídos na forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Barueri, 24/01/2020. Diretoria.               (25, 28 e 29/01/2020)
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HForte Participações S.A. CNPJ/MF nº 27.059.442/0001-60 - NIRE nº 35.3.0050096-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de novembro de 2019

Data, Horário e Local: 18/11/2019, às 16hs, na sede em SP/SP. Convocação e Presença: Dispensada, em razão da presença de todos 
os membros do Conselho de Administração da Sociedade. Mesa: Presidente - Marco Antônio Raimundo; Secretário - Ubirajara Cardoso 
da Rocha Neto. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, por aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor apresentado nesta data pelo Sr. Marcelo Lomonaco Yazaki. O Conselho de 
Administração confere ao Sr. Marcelo a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou 
pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que este ocupou o cargo de diretor 
da Sociedade. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. São 
Paulo, 18/11/2019. Marco Antônio Raimundo - Presidente, Ubirajara Cardoso da Rocha Neto - Secretário, Marco Antônio Raimundo 
- Conselheiro, Ubirajara Cardoso da Rocha Neto - Conselheiro, Vitor Silva Camargo - Conselheiro. Diretor Renunciante: Marcelo 
Lomonaco Yazaki. JUCESP nº 5.012/20-0 em 09/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Forte Securitizadora S.A. CNPJ/MF nº 12.979.898/0001-70 - NIRE nº 35.3.0051294-4
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de novembro de 2019

Data, Horário e Local: 18/11/2019, às 10hs, na sede em SP/SP. Convocação e Presença: Dispensada, em razão da presença de 
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente - Marco Antônio Raimundo; Secretário - Marcelo 
Lomonaco Yazaki. Deliberações por unanimidade: (i) aceitar o pedido de renúncia do Sr. Marcelo Lomonaco Yazaki, RG nº 35235263 
SSP/SP, CPF/MF nº 352.864.798-12, dos cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor de Compliance da Companhia, 
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data. O Conselho de Administração confere ao Sr. Marcelo a mais ampla, 
plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, 
em juízo ou fora dele, com relação ao período em que este ocupou os cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor de 
Compliance da Companhia; (ii) eleger o Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, RG nº 33.398.655-1 SSP/SP, CPF/MF nº 226.631.328-29, 

mandato complementar do Diretor ora renunciante conforme item (i) acima, ou seja, até 30/04/2020, sendo que o diretor ora eleito deixa 

constante do Anexo I à presente Ata e lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria. Desta forma, compõem a atual 
Diretoria da Companhia, todos com mandato até 30/04/2020, os Srs.: (a) Ubirajara Cardoso da Rocha Neto, RG nº 32.605.374-8 SSP/SP, 
CPF/MF nº 309.204.878-40, com cargo de Diretor Presidente, (b) Juliana Mello Esteves Pereira, RG nº MG 13.741.396 SSP/MG, CPF/

cumulados de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Compliance, todos com escritório comercial na Cidade de SP/SP; (iii) 
autorizar a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária e a tomar as medidas necessárias à efetivação das 
deliberações ora aprovadas. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Nada mais. Conselheiros presentes: Marco Antônio 
Raimundo, Marcelo Lomonaco Yazaki e Vitor Silva Camargo. Diretor Renunciante: Marcelo Lomonaco Yazaki. Diretor Eleito: Rodrigo Luiz 
Camargo Ribeiro. Marco Antônio Raimundo - Presidente, Marcelo Lomonaco Yazaki - Secretário. JUCESP nº 4.438/20-6 em 09/01/2020.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Vision CVS 1 Gestão de Recebíveis Ltda. – CNPJ/MF nº 08.472.082/0001-89 – NIRE 35.221.096.051
Extrato da 32ª Alteração do Contrato Social

Pelo instrumento particular de 32ª Alteração do Contrato Social da Vision CVS 1 Gestão de Recebíveis Ltda., CNPJ/MF nº 
08.472.082/0001-89, sede em São Paulo-SP, na Rua Hungria, 514, 9º andar, conjunto 92, sala B11, Jardim Europa, com seus 
atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.221.096.051 de 13/11/2006; (a) FCVS PB LLC, sociedade 
devidamente constituída e organizada sob leis do Estado de Delaware, EUA, com sede em 200 Bellevue Parkway, sala 210, 
Wilmington, New Castle County, Delaware 19809, CNPJ/MF nº 15.306.090/0001-10, representada pelo seu procurador, Sr. 
Fabio Greco; e (b) Fabio Greco, RG nº 12.471.225-1 SSP/SP e CPF/MF nº 084.636.858-70, sócios representando a totalidade 
do capital social, resolvem aprovar a redução do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 1082, II, do Código Civil, por 
considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, em R$2.591.174,00, mediante o cancelamento de 2.591.174 quotas 
no valor nominal de R$1,00 cada; mediante pagamento à sócia FCVS PB LLC, a título de restituição de capital em virtude da 
redução aprovada, correspondentes ao valor total da redução de capital aprovada, passando o capital social da Sociedade de 
R$4.351.633,00 para R$1.760.459,00, dividido em 1.760.459 quotas no valor nominal de R$1,00 cada. São Paulo, 28/01/2020.
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Setor de máquinas e equipamentos
tem crescimento de 0,7% em 2019

São Paulo, terça-feira, 28 de janeiro de 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

O setor de máquinas e equi-
pamentos teve alta de 0,7% na
receita líquida de 2019 em com-
paração com o ano anterior. Se-
gundo o balanço divulgado  na
segunda-feira (27) pela Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abi-
maq), a receita líquida das indús-
trias de bens de capital ficou em
R$ 82,4 bilhões no ano passado,
alcançando R$ 5,9 bilhões em
dezembro. O resultado do último

mês representou uma queda de
5% em comparação com dezem-
bro de 2018.

Exportações
As exportações tiveram uma

queda de 7,2% em 2019, tota-
lizando US$ 9 bilhões. A que-
da foi influenciada pela retra-
ção de  18,1% nas  vendas
para a América Latina, com
forte queda nas compras da
Argentina (28,1%), Paraguai

(23,8%) e Chile (9%). A região
responde por 33,7% das ven-
das para países estrangeiros.

As exportações para a Euro-
pa também tiveram queda, com
redução de 27,9% no ano. En-
quanto as vendas para os Es-
tados Unidos cresceram 15%
ao longo do último ano, com
o país se tornando destino de
30,5% das exportações do
ramo.

Mercado interno

A receita líquida no mercado
interno teve alta de 7,1% no ano,
com um volume de R$ 46,3 bi-
lhões. Segundo o presidente da
Abimaq, José Velloso, parte
dessa expansão são empresas
que tiveram que comprar no-
vos equipamentos para subs-
tituir os que ficaram ultrapas-
sados pela falta de investimen-
to nos últimos anos.

Apesar da melhora, o se-
tor ainda registra um encolhi-

mento de cerca de 35% em
comparação a receita média do
período de 2010 a 2013. Em de-
zembro de 2019, as indústrias
de bens de capital utilizaram
cerca de 71% da capacidade
instalada. Para este ano, Ve-
lloso estima que as vendas no
mercado interno devem ter
uma alta de aproximadamente
10%, com um crescimento to-
tal do setor de 3% a 4,5% em
2020.

Emprego

O nível de emprego teve
alta de 3% em 2019 em com-
paração com o ano anterior ,
com a abertura de 1,5 mil va-
gas. A indústria de máquinas
e equipamentos empregava
até o fim do último ano 302,3
mil  pessoas .  Em maio  de
2013, o setor chegou a ter 380
mil funcionários. (Agencia
Brasil)

Chuva faz mais de 10 mil pessoas
deixarem suas casas no Espírito Santo

Os estragos causados pelas
fortes chuvas que atingem parte do
Espírito Santo já forçaram 10.089
pessoas a deixarem suas casas,
mesmo que temporariamente. Nove
pessoas morreram desde que as
chuvas se intensificaram, no último
dia 17, no estado.

Segundo a Secretaria estadu-
al da Segurança Pública e Defesa
Social (Sesp), até as 11h de se-
gunda-feira (27), havia 8.777 pes-
soas desalojadas, ou seja, que
tiveram de deixar suas casas e se
abrigar na casa de parentes, ami-
gos ou buscar outras opções
temporárias.

Os desabrigados eram, até
aquele momento, 1.312, e estão
acomodados provisoriamente em
abrigos públicos improvisados,
na maioria dos casos, em escolas
ou igrejas.

Nem todos os novos casos
registrados são de pessoas afe-
tadas nas últimas horas. Como a
relação é feita pela Sesp, e as pre-
feituras demoram algum tempo a
comunicar as ocorrências regis-
tradas, algumas destas pessoas
podem ter sido obrigadas a dei-
xar suas casas logo nos primei-
ros dias de chuva forte.

De acordo com a Defesa Ci-

vil, o tempo continua instável
nesta segunda-feira, com previ-
são de pancadas de chuva em to-
das as regiões, embora menos
frequentemente no litoral norte
do Estado. Com base em dados
do Centro Nacional de Monito-
ramento e Alertas de Desastres
Naturais (Cemaden), a Defesa
Civil estadual também alerta para
o alto risco de novos deslizamen-
tos de terra entre hoje e amanhã,
devido à continuidade das chu-
vas e ao fato de o solo estar
muito encharcado.

A região sul do estado conti-
nua sendo a mais afetada. Em

Alegre, a cerca de 200 quilôme-
tros da capital, Vitória, já foram
registrados 2,3 mil desalojados e
250 desabrigados. Além disso, as
autoridades monitoram ininterrup-
tamente a situação da barragem
Francisco Gros, cuja empresa res-
ponsável, a Statkraft, segundo a
prefeitura, reconheceu o risco de
rompimento e decretou situação
de emergência nas instalações da
barragem também conhecida
como São João.

Em Alfredo Chaves há 1.984
pessoas desalojados. Em Iconha,
1.919 pessoas estão na mesma
situação e outros 58 morado-

res da cidade tiveram que ser
levados para abrigos improvi-
sados em igrejas. Em Vargem
Alta, há 1.051 pessoas desalo-
jadas e 58 desabrigadas. As três
cidades, além de Rio Novo do
Sul, decretaram estado de ca-
lamidade pública – situação já
reconhecida pelos governos
estaduais e federal.

Uma vez reconhecida a situa-
ção de emergência ou o estado
de calamidade pública, os gesto-
res municipais e estaduais po-
dem contratar serviços temporá-
rios e fazer compras consideradas
essenciais para o enfrentamento

da situação sem a obrigatorieda-
de de realizar processo licitatório.
O reconhecimento federal da si-
tuação de emergência também
permite às prefeituras pedir recur-
sos da União para ações de so-
corro, assistência às vítimas, res-
tabelecimento de serviços essen-
ciais e reconstrução.

Além disso, os moradores de
áreas afetadas diretamente pre-
judicados podem acessar mais
facilmente alguns benefícios so-
ciais e auxílios, inclusive finan-
ceiros, oferecidos pelos gover-
nos municipais, estaduais e fe-
derais. (Agencia Brasil)
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RUBENS ANTÔNIO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
BELO HORIZONTE, MG NO DIA (24/03/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARLENE MOREIRA DE SOUZA. MARIA GORETTI CAETANO DE MOURA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DEPILADORA, NASCIDA EM CAMPINA GRANDE, PB NO DIA
(20/09/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDGAR
CAETANO DE MOURA E DE MARIA DO CARMO PAZ DE MOURA.

ELIAS DOMINGOS JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (03/12/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ELIAS DOMINGOS E DE SONIA APARECIDA RODRIGUES DOMINGOS. EMILLY DA
SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (04/01/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ PAULO DOS SANTOS FILHO E DE MARIA JOSÉ DA SILVA.

THIAGO ALVES DOS REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (22/07/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SILIO FERNANDES DOS REIS E DE VERA LUCIA ALVES DOS REIS. CAROLINE ITOKAZU
MIGUEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR JUNIOR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ADILSON ELIAS MIGUEL E DE CRISTIANE APARECIDA ITOKAZU MIGUEL.

RAUL CHALEGRE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE LOJA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AFONSO JOSÉ DE SOUZA E DE LINDACI CHALEGRE DE OLIVEIRA SOUZA. STEPHANIE BENJAMIM,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS, SP NO DIA (21/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE RICARDO BORGES BENJAMIM E DE ROSANGELA LAGOIN DA COSTA.

ROBERTO ALVES DE MELLO GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/08/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ANTÔNIO MACEDO GONÇALVES E DE ELIANE
ALOI ALVES MACEDO GONÇALVES. ELISANGELA FAUSTINO SOARES DA SILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM CATENDE, PE NO DIA (12/10/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIAS FAUSTINO
DA SILVA E DE EDNICE SOARES FAUSTINO SILVA.

NATÃ WESLEY PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR DE
INGLÊS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADELAR DOS SANTOS E DE ELIENE DOS ANJOS PEREIRA.
RÚBYA ASSUMPÇÃO UCHOA BERANGER, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCOS UCHOA BERANGER E DE MARIA APARECIDA GOMES DE ASSUMPÇÃO.

REGINALDO VITAL DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIZ VITAL DE OLIVEIRA E DE MARIA DE FATIMA COSTA. MARIA CLEONICE
DE SICCA NASCIMENTO, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM PRIMEIRO
DE MAIO, PR NO DIA (06/04/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE DORIVALDO DE SICCA E DE ANGELINA CARIS DE SICCA.

CLAUDIO LONGO DACOME JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CIENTISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO LONGO DACOME E DE MARIA VICENTINA RODRIGUES DACOME.
VIVIAN TOSHIE TERADA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE KAZUKI TERADA E DE EMILIA MASSUE HATA TERADA.

KIFOULI ADEDEDJI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTOQUISTA, NASCIDO EM BENIN
NO DIA (18/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LIASSOU ADEDEDJI E DE NAFISSATOU SOUNKERE. MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COSTUREIRA, NASCIDA EM DISTRITO DE PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO
DE JUAZEIRO DO NORTE, CE NO DIA (28/07/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO PEREIRA DO MONTE E DE FRANCISCA PAULINO
DO MONTE.

JOÃO FERNANDES DE BRITO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO EM
BOM CONSELHO, PE NO DIA (06/05/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO FERNANDES DA SILVA E DE MARINALVA VIEIRA DE BRITO SILVA.
MARIA CLAUDIA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM BOM
CONSELHO, PE NO DIA (15/12/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ JORGE DOS SANTOS E DE MARIA BERNADETE DOS SANTOS.

FADIL SANNI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR GERAL, NASCIDO EM BENIN NO
DIA (14/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MACHOUDI SANNI E DE LIAMANTA GAZALIOU. JAMILE DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CAMAREIRA, NASCIDA EM SERRINHA, BA NO DIA (16/09/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE BALBINO DE JESUS SANTOS E
DE GILVANIA MARIA DE JESUS.

ADRIANO DA SILVA PEREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OPERADOR DE MÁQUINA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RICARDO ALVARES PEREIRA E DE ADRIANA PAULA DA
SILVA. DAYANE SOARES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADAILDO ARNALDO BARBOSA DA SILVA E DE DANIELE
SOARES.

ISAIAS APOLONIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARTENDER, NASCIDO EM
SÃO ROQUE, SP NO DIA (16/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GERALDO APOLONIO DA SILVA E DE ANGELITA SOLEDADE DA SILVA. CAMILA
SILVA AGUILAR,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE NAUR DIAS DE AGUILAR E DE VERA LUCIA BESERRA DA SILVA DE CASTRO.

EBENEZER BENJAMIM BEN HELOU,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
PROJETOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO HELOU E DE JACIULA MARIA DE OLIVEIRA
HELOU. LAYANA THUANY CATTONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATRIZ, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE MOACIR
JAIR CATTONI E DE DORACI DA SILVA CATTONI.

LUCAS MULLER MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LÍDER OPERACIONAL,
NASCIDO EM PASSOS, MG NO DIA (30/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO OLIMPIO MACHADO E DE NILZA APARECIDA MACHADO.
REGINA FERREIRA STEFANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM TABOÃO
DA SERRA, SP NO DIA (16/09/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE RONALDO VIEIRA STEFANI E DE IVA ALVES FERREIRA DE SOUZA.

ADEMY CAETITÉ CERQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
POÇÕES, BA NO DIA (05/07/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ALCEBÍADES CAETITÉ CERQUEIRA E DE GUIOMAR ESTEVES DA SILVA. MARIA
ICLÉIA ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM IBIMIRIM,
PE NO DIA (13/08/1965), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOÃO ROSA DA SILVA E DE MARIA FARIAS ALVES.

JOÃO VITOR BARRETO DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO MENEZES DOS SANTOS E DE MAGALI BARRETO
DA SILVA. TALLYTA CRISTINA DEMETRIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/05/1995), RESIDENTE
E DOMICILIADA DIADEMA, SP, FILHA DE ANTONIO LUIZ DE SOUZA SANTOS E DE TANIA DEMETRIO
DE ARAUJO.

FABRICIO DA SILVA ORTELAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (30/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILMAR ORTELAN E DE MARIA LUCIENE DA SILVA. TALITA RIBEIRO MOURA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/
1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HELENO
FARIAS DE MOURA E DE ELCI MARIA RIBEIRO MOURA.

EDUARDO XAVIER DA SILVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NOEMIO XAVIER DA SILVEIRA FILHO E DE MIRIAN
FILGUEIRAS BALDOTTO DA SILVEIRA. LÍGIA LINS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM PETROLINA DE GOIÁS, GO NO DIA (19/04/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM NERÓPOLIS, GO, FILHA DE JOSÉLINS DA SILVA E DE DELAIDE PEREIRA DA
SILVA.

JOSÉ NAPOLEÃO DA SILVA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
JACUÍPE, AL NO DIA (27/10/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE OTAVIO NAPOLEÃO DA SILVA E DE ALZIRA MARIA DA SILVA. TEREZINHA SIMÃO
BERTOLDO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM PISCAMBA, JEQUERI,
MG NO DIA (28/10/1963), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSÉ CALIXTO BERTOLDO E DE RITA DA CONCEIÇÃO BERTOLDO.

JEFFERSON TADEU BISPO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO TADEU BISPO E DE DIVA MARIA LIMA BISPO. ANA
BEATRIZ SILVEIRA FERNANDEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA,
NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (06/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO HENRIQUE SOUZA FERNANDEZ E DE ROSANGELA PATRICIA DA
SILVEIRA.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM JAPERI, RJ NO DIA (15/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSIAS DE OLIVEIRA SANTOS E DE VERA LÚCIA OLIVEIRA.
ARIANE LIMA DE OLIVEIRA BARRETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ACILON BARRET O E DE VALDENICE APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA.

ANTONIO CARLOS NERY DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/01/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO NERY DA SILVA E DE MARIA NATONIA DA
SILVA. ANDREIA DE JESUS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MELVARES GALDINO DA SILVA E DE LUZIA GOUDINHO
DE JESUS SILVA.

EDNEI ALEXANDRE DUARTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO EM
DISTRITO DE CAÉM, COMARCA DE JACOBINA, BA NO DIA (03/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDNALDO ALEXANDRE DUARTE E DE REINALICE
MARIA ALEXANDRE DUARTE. RITA MARIA ULIANA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO ULIANA E DE MARIA DO ROSARIO BATISTA.

VICTOR PEREIRA BOTACIN, ESTADO CIVIL SOL TEIRO, PROFISSÃO PRODUTOR MUSICAL,
NASCIDO EM ARAÇATUBA, SP NO DIA (14/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ROBERTO BOTACIN E DE DORACI APARECIDA
PEREIRA BOTACIN. THAIS RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (12/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HORACIO DE REZENDE RIBEIRO E DE MARIUZA
RIBEIRO.

FABIO LUIZ DOS SANTOS CANDIDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÚSICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/03/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JURANDIR DOS SANTOS CANDIDO E DE NILSA FRANCISCA DOS SANTOS
CANDIDO. CAMILA RODRIGUES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/09/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE CARLOS DE SOUZA E DE VERA LUCIA RODRIGUES
DA SILVA SOUZA.

EMERSON VIEIRA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COPEIRO, NASCIDO EM
TÉOFILO OTONÍ, MG NO DIA (26/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE COSME GOMES DOS SANTOS E DE MARIA LUIZA DE CASSIA VIEIRA SANTOS.
JULIANA CANDIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (08/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE PAULO CESAR DA SILVA E DE CREUSA CANDIDA DA SILVA.

JEFERSON SOUZA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARBEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (01/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDMO JOSÉ DOS SANTOS E DE GESSIONITA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS.
KAREN NEVES MARCONDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE PROCESSOS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/12/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA DIADEMA, SP,
FILHA DE PEDRO VIEIRA MARCONDES E DE ROSELI NEVES.

JUAN PABLO DA SILVA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/07/2002), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS E DE SOLINEIDE ALVES DA SILVA.
BEATRIZ FREITAS PAULISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAYT ON BENEDITO PAULISTA E DE FABIANA FREITAS
REIS.

CAIO VIEIRA LENCI,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (28/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANDRÉ LUIS LENCI E DE ELAYNE VIEIRA LENCI. CAMILA GUERRERO KONDIC,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (27/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GIORGIO KONDIC E DE ANDRÉA CARLA GUERRERO KONDIC.

ROGÉRIO GOMES BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SANTO ESTEVÃO, BA NO DIA (11/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BARRET O BRITO E DE MARIA ROCHA GOMES. BRUNA POVIJAN
BERNARDO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ABEL POVIJAN LOPES E DE MARIA CRISTINA BERNARDO LOPES.

FELIPE MOREIRA DE RAPHAEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AERONAUTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ROBERTO DE RAPHAEL E DE VERA LUCIA MOREIRA DE RAPHAEL.
ROSIANE TATIANA TOPOROSKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM
CURITIBA, PR NO DIA (08/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO TOPOROSKI E DE ANGELA TOPOROSKI.

MANOEL ALBINO DO NASCIMENTO FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ZELADOR,
NASCIDO EM GOIANINHA, RN NO DIA (06/06/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL ALBINO DO NASCIMENTO E DE MARIA
FELICIANO DA SILVA. MAURA MEDEIROS REZENDE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ATENDENTE, NASCIDA EM EMBU DAS ARTES, SP NO DIA (21/10/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA
EMBU DAS ARTES, SP, FILHA DE OSMAR DA SILVA REZENDE E DE ANÁLIA NUNES MEDEIROS
REZENDE.

JOSIEL  ALMEIDA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, NASCIDO EM JEREMOABO, BA NO DIA (23/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATKSTA PEREIRA DE JESUS E DE MARIA
DE LOURDES ALMEIDA DE JESUS. CAMILA DOS SANTOS BASTOS,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(16/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EMBU DAS ARTES, SP, FILHA DE ANTONIO LOBO BASTOS
E DE MARIA ZENILDA DOS SANTOS.

ESMERALDINO JESUS GUERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, NASCIDO EM IPIAÚ, BA NO DIA (25/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP,
FILHO DE DERALDO GUERRA E DE ELITA RITA DE JESUS. SILVANA DE JESUS PARDINHO,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CONDEUBA, BA NO DIA (18/06/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PEREIRA
PARDINHO E DE MARIA ANA DE JESUS.

REGINALDO MILITÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MILITÃO E DE HELENA DA CONCEIÇÃO MILITÃO. MATHEUS SANTOS DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CABELEIREIRO, NASCIDO EM SUBDISTRITO SANTO AMARO,
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE DANIEL COSTA DA SILVA E DE EDNALVA ELIANE DOS SANTOS.

CLEITON DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM GONÇALVES
DIAS, MA NO DIA (10/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA E DE ANTONIOA MARIA DE JESUS DA SILVA. SOLANGE
ANGELOS DA  SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
SUBDISTRITO SANTO AMARO, SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO BENTO DA SILVA E DE CARMELITA
ANGELOS DA SILVA.

DANIEL FERRI DE MENEZES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DE PADUA SOARES DE MENEZES E DE MARIA APARECIDA FERRI
DE MENEZES. LORENA FERREIRA ROCHA FARIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ
DENTISTA, NASCIDA EM LAVRAS, MG NO DIA (14/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JÚLIO CESAR ROCHA FARIA E DE ROSANA CAMBRAIA
ROCHA FARIA.

IRAN DOS SANTOS BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
SALVADOR, BA NO DIA (27/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JERFERSON CARLOS BARBOSA E DE IRANICE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS.
DEISE ALCANTARA JARDIM OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE RUBENS DE OLIVEIRA JUNIOR E DE FLORIPES ALCANTARA JARDIM OLIVEIRA.

ALEX SANTOS DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM SANTOS,
SP NO DIA (18/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSEFA MARIA DE JESUS. LUCIENE LIMA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CUIDADORA, NASCIDA EM DISTRITO DE MORRO DAS FLORES, MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA,
BA NO DIA (29/04/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE VALDOMIRO PIEDADE DOS SANTOS E DE MARIA DE LOURDES LIMA DE JESUS.

NATALIA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (21/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
HELSON ALVES DE OLIVEIRA E DE MARIA VANOA DA SILVA. JESSICA SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDENOR COSTA SILVA E DE
JOSEMIRA GONÇALVES DE SOUZA.

DOUGLAS RICARDO SACON, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (01/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ORLANDO SACON E DE LUZIA VARO SACON. ANA PAULA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1979), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VERA LUCIA DOS SANTOS.

CARLOS BARBOZA DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONFEITEIRO, NASCIDO
EM SOBRAL, CE NO DIA (24/03/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BARBOZA DE SOUSA E DE MARIA LEÃO DE SOUSA. ANA LUCIA DOS
SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/05/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSE FIRMINO DOS SANTOS E DE JOSELITA CORREIA DOS SANTOS.

MAURICIO LUCIANO BENEVENUTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CAETANO ANTÃO BENEVENUTO E DE ANGELA MARIA
CARACIOL BENEVENUT O. MARIANA VENANCIA DA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (11/05/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GEOMAR DE OLIVEIRA DA ROCHA
E DE MARIA RITA VENANCIA DA ROCHA.

SÉRGIO RICARDO GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARQUITETO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/06/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ADÃO GONÇALVES E DE ROSIVALDA MARIA DE JESUS. RUTENEIA
FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM MARINGÁ, PR
NO DIA (30/01/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NARCISO LADISLAU DA SILVA E DE APARECIDA FERREIRA DA SILVA.

ELMIRO GOMES NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONFEITEIRO, NASCIDO EM
COMERCINHO, MG NO DIA (23/04/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LOURIVAL GOMES NOGUEIRA E DE AUREA MARIA DE JESUS NOGUEIRA.
ROSÂNGELA ALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
BREJÕES, BA NO DIA (12/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDIVALDINO JOSÉ DE SOUZA E DE VALDECÍ ALVES DE SOUZA.

SIDYMAR RAMOS PREXEDES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FERREIRA PREXEDES E DE MARIA DA
CONCEIÇÃO RAMOS PREXEDES. PRISCILLA ARAUJO SALES SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/11/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SILVERIO SALES SILVA E DE SONIA
APARECIDA DE ARAUJO SALES SILVA.

CLAUS HERZOG, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/01/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HARALD HERZOG E DE MERCEDES COSTA HERZOG. MANOELA VALERIO, ESTADO
CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM CARAPICUÍBA, SP NO DIA (10/05/1977),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO ALAIDE
DE MIRANDA E DE MARIA DO SOCORRO MACHADO DE MIRANDA.

RODRIGO VINICIUS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE MÁQUINAS,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (14/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO
DE MARCOS ROBERTO DA SILVA E DE IVONE APARECIDA DA SILVA. JANE KAELE DOS SANTOS
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PAULO AFONSO, BA NO DIA
(18/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SEBATSIÃO JOÃO DA SILVA E DE ELISABETE DOS SANTOS.

JOÃO AZEVEDO ARAGÃO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO,
NASCIDO EM SERRINHA, BA NO DIA (11/07/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RIBEIRO DE ARAGÃO E DE FRANCISCA DE
AZEVEDO NOBRE. GILMARA DIOGO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
BABÁ, NASCIDA EM JUQUITIBA, BA NO DIA (21/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDRE DIOGO DOS SANTOS E DE MARIA DAS NEVES
BISPO SOUZA.

ANDRÉ FERNANDES DE MACEDO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/09/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE OSWALDO DE MACEDO E DE SEBASTIANA FERNANDES DE MACEDO. NALVA
DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ALFIM DIAS DOS SANTOS E DE ANESIA MARIA DE JESUS SANTOS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028583-50.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. EDITAL DE CITAÇÃO - Processo nº 1028583-50.2015.8.26.0002 - Prazo
de 20 dias -. A Dra. Regina de Oliveira Marques, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro/SP. FAZ saber a Eduardo Quinas Garcia Perna (CPF nº 127.302.068-50) que Philipp Garcia
Muller e Brunno Garcia Muller ajuizaram uma ação ordinária de arbitramento de aluguel, alegando, em
síntese, que o réu vem usando com exclusividade o imóvel de copropriedade dos autores sito a Rua Ribeiro
do Vale nº 1.126 e, por essa razão, pedem seja condenado a pagar o aluguel venha a ser arbitrado judicialmente.
Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após
o prazo do edital, conteste a ação sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 09 de janeiro de 2020. 24 e 28/01

Inowatt Comercializadora de Energia S/A
CNPJ/MF nº 14.213.018/0001-86 - NIRE 35.300.501.888

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Inowatt Comercializadora de Energia S/A (“Companhia”)
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
04 de fevereiro de 2020, às 10hs em primeira convocação e às 10:30hs em segunda
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, conjunto 84, Jardim Paulistano,
CEP 01451-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Alteração da sede da Companhia e, por consequência, do
Artigo 2º do Estatuto Social; 2. Alteração do Artigo 23, caput do Estatuo Social, de
forma que a Companhia possa se fazer representar exclusivamente pelo Diretor
Presidente; 3. Destituição do atuais Diretores da Companhia; e 4. Eleição de novo
Diretor Presidente da Companhia. São Paulo, 24 de janeiro de 2020. Edson Cerreti –
Acionista

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1061793-55.2016.8.26.0100. A Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, Juíza de Direito da 
11ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS, CPF 705.701.374-46, 
que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Montana LS 1.4 8V, placa FDM6773, ano de fabricação/ 
modelo 2012/2013, chassi 9BGCA80X0DB119922, renavam 476731518, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi 
convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 39.259,65 (20.06.2016). Estando a executada em 

28/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029296-28.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Modal Brasil 
Transportes Ltda, CNPJ 05.229.584/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento do valor de R$ 21.768,73 (24.09.2015), acrescidos de 
juros e correção monetária; referente ao débito das faturas nºs 79659609, 81996154, 166306201 e 169572782, nos valores de  
R$ 8.635,42, R$ 6.330,74, R$ 330,10 e R$ 152,81, oriundas do Contrato Termo de Adesão, para prestação de serviço de 
passagem e cobrança em pedágio. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, 

 
(Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019.                                      B 25 e 28/01
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1071012-58.2017.8.26.0100 (USUC 999) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 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) Antônio de Melo Paiva, Igor Pilachvsky, Pedro
Martimiano dos Reis, Francisco Rodrigues de Araújo, Rita de Cassia de Araújo, Katia Regina de Araújo
Aceiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Afzagatti Imóveis Ltda ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Estrada de Poá, n° 84-A - Vila Gertrudes - São Paulo SP,
com área de 6.175,35,6 m², contribuinte n° 115.320.0037-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J - 27 e 28/01

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1013070-10.2018.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ENEAS FERNANDES VALADA, CPF
051.282.668-42, que Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, ajuizou-lhe ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 34.648,69 (agosto/2017), decorrente de Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do Código de Processo Civil) ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, 17 de janeiro de 2020.

EDITAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, expedido nos autos
da ação de Cumprimento de Sentença – Contratos Bancários, que Banco do Brasil S/A move contra Sheila
Cristina Ferreira Oliveira EPP, Processo nº 0068289-15.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 44ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente à
executada Sheila Cristina Ferreira Oliveira EPP, CNPJ 09.625.558/0001-37, na pessoa de seu representante
legal e a, Samira Charif Saleh, CPF 090.981.268-39. E como não foram encontradas, expediu-se o presente
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da lei, por meio do qual ficam
INTIMADAS ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: “INTIME-SE o devedor por edital, nos
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor
fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.” e ciente(s) de que, nos termos da
decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do
débito e, a requerimento do credor, expedi- ção de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 17 de janeiro de 2020.

Data, Hora e Local: Realizada em 10/12/2019, às 12h, na sede social da Highline
do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicação S.A. (“Companhia”), localizada na Av.
Nove de Julho , n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto. 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP
01.407-200, em São Paulo - SP, Convocaçã: Dispensada a convocação, tendo em vista
a presença de todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da Com-
panhia, nos termos do Art. nos termos do artigo 124, Parágrafo 4º da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), Presença: Presentes
todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Composição
da Mesa: Sr. Fernando Diez Viotti - Presidente; Sr. Daniel Lafer Matandos - Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital da Companhia; (ii) a extinção
do Conselho de Administração da Companhia; (iii) a adaptação e reforma do Estatuto
Social da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas delibe-
raram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aumentar o capital social da
Companhia dos atuais R$ 241.778.379,10, dividido em 153.122.106 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, para R$ 258.604.751,10, dividido em 169.948.478
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento, portanto, no valor de
R$ 16.826.372,00, mediante a emissão de 16.826.372 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, da seguinte forma: a. 11.626.372 ações são neste ato subscri-

base no artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, pela acionista CAP TC
Torres e Participações S.A., uma sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
34.878.487/0001-21, com sede em São Paulo - SP, na Av. Alameda Santos, nº 1.293, 4º
andar, conj. 42, CEP 01419-002, de acordo com os termos e condições prevístos no Bo-
letim de Subscrição que integra esta ata na forma de Anexo I; e b. 5.200.000 ações são
neste ato subscritas e serão integralizadas em até 30 dias contados da presente data,

com base no artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, pela acionista Cap TC

previstos no Boletim de Subscrição que integra esta ata na forma de Anexo I. Tendo em
vista a deliberação tomada acima, o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social da Compahia é de
R$ 258.604.751,10, dividido em 169.948.478 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, as quais se encontram totalmente subscritas e pacialmente integraliza-
das. Parágrafo Único - O capital social subscrito e não integralizado pelos acionistas
será pago nos termos e condições estabelecidos nos respecivos respectivos boletins de
subscrição, mediante chamada do Conselho de Administração”. (ii) Extinguir o Conselho

suas funções a totalidade de seus membros. (iii) a adaptação e a reforma do Estatuto

se encontra consolidado e integra a presente ata nos termos do Anexo II. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por
Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Mesa: Sr. Fernando Diez Viotti - Presidente; Sr. Daniel Lafer Matandos - Secretário.
Acionistas Presentes: Cap TC Torres e Participações S.A. (p. Fernando Diez Viotti e
Daniel Lafer Matandos) (Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraor-
dinária da Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A., realizada em
10 de dezembro de 2019). JUCESP nº 43.146/20-0 em 21/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral. 

Highline Do Brasil II Infraestrutura

De Telecomunicações S.A. 
AGE Realizada em 10/12/2019

CNPJ 27.902.165/0001-05  | NIRE 35.300.511.131
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AGASUS S.A. 
CNPJ nº 04.212.396/0001-91 - NIRE 35300415027

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/01/2020
Aos 08/01/2020, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: João Luis Pereira Lima Filho - Presidente; Rene Vaz de Almeida - Secretário. Deliberações Tomadas: (I) a realização, pela Companhia, 
da Oferta Restrita, com as principais condições e características descritas abaixo: (a) Valor Total da Emissão e Número da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ 50.000.000,00, na Data de Emissão 
(conforme definida a seguir). As Debêntures representam a primeira emissão pública de Debêntures da Companhia. (b) Número de Séries: A Emissão será realizada em duas séries. (c) Quantidade de De-
bêntures: Serão emitidas 5.000 de Debêntures, sendo 3.000 debêntures da 1ª série (“Debêntures da 1ª Série”) e 2.000 debêntures da segunda série (“Debêntures da 2ª Série”). (d) Data de Emissão: A data de 
emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). (e) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, 
sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo escriturador e, adicionalmente, com 
relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá como com-
provante de titularidade de tais Debêntures. (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 10.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (g) Conversibilidade: As 
Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. (h) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades 
por Ações. (i) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures da 1ª Série terão prazo de vencimento 48 meses contados da Data de Emissão (“Data de Vencimen-
to 1ª Série”) e as Debentures da 2ª Série terão prazo de vencimento de 72 meses contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento 2ª Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento 1ª Série, “Data de 
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures ou Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. (j) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as Debêntures 
serão subscritas e integralizadas à vista, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Data de Integralização”), em moeda corrente nacional. Caso qualquer Debên-
ture venha a ser integralizada em data diversa e posterior à primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração 1ª Série ou da Remune-
ração 2ª Série, conforme o caso, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização (“Preço de Subscrição”). (k) Atualização Monetária: O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da 1ª Série e o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série não serão atualizados monetariamente. (l) Remuneração das Debêntures da 1ª Série: As Debêntures da 1ª Série 
farão jus ao recebimento de juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over Extra-Grupo (“Taxa DI”), calculadas 
e divulgadas diariamente pela B3, no Informativo Diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br), expressa na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de 
um spread de 5,75% ao ano, base 252 Dias Úteis, (“Remuneração 1ª Série”), incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures 1ª Série ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, 
conforme o caso, a partir da primeira Data de Integralização ou da data do pagamento da Remuneração 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização calculados 
de acordo com a fórmula que será prevista na Escritura de Emissão. (m) Remuneração das Debêntures da 2ª Série: As Debêntures da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios prefixados de 
12,4519% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamentos da Remune-
ração 2ª Série imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do efetivo pagamento, de acordo a fórmula que será prevista na Escritura de Emissão (“Remuneração 2ª Série” e em conjunto com a Remu-
neração 1ª Série, “Remuneração”). (n) Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série: Os valores relativos à Remuneração 1ª Série deverão ser pagos mensalmente, a partir da Data de 
Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 01/02/2020 e os demais no mesmo dia dos meses subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, 
sem prejuízo de eventual pagamento antecipado das Debêntures das Debêntures da 1ª Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração 1ª Série”). (o) Pagamento dos Juros Remu-
neratórios das Debêntures da 2ª Série: Os valores relativos à Remuneração 2ª Série deverão ser pagos semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 1º de cada mês em que forem devidos, 
sendo o primeiro pagamento devido em 01/07/2020 e devendo o último pagamento ocorrer na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série, sem prejuízo de eventual pagamento antecipado das Debêntures 
da 2ª Série (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração 2ª Série” e em conjunto com a Data de Pagamento da Remuneração 1ª Série, “Datas de Pagamento”). (p) Depósito para 
Distribuição e Negociação: As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo 
a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, 
sendo as negociações liquidadas financeiramente as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. (q) Destinação de Recursos: Os recursos captados por meio da Oferta Restrita serão destinados da se-
guinte forma: (i) Destinação dos Recursos das Debêntures da 1ª Série: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da emissão das Debêntures da 1ª Série, diretamente relacionadas à presente 
Emissão, serão destinados: (i) ao pagamento de todos os custos, comissões e despesas da Emissão, os quais serão previamente informados pela Companhia ao Agente Fiduciário; (ii) à composição do Cash 
Collateral, conforme definido na Escritura; (iii) ao pagamento de determinados instrumentos financeiros celebrados pela Companhia, conforme descritos na Escritura, até o limite de R$20.000.000,00; e (iv) caso 
após o cumprimento dos itens (i) e (ii) ainda existam recursos, estes serão destinados ao investimento na aquisição de equipamentos para fins de consecução do objeto social da Companhia. (ii) Destinação dos 
Recursos das Debêntures da 2ª Série: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da emissão das Debêntures da 2ª Série serão destinados ao investimento na aquisição de equipamentos para fins 
de consecução do objeto social da Companhia, nos termos do artigo 1º, §1º, inciso VI, da Lei nº 12.431, de 24/06/2011. (r) Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série: O 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado mensalmente, a partir do 7º mês (inclusive) contados a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 10/08/2020 e os 
demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, nos percentuais e datas estipuladas na Escritura de Emissão. (s) 
Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série: O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será amortizado semestralmente, a partir de 10/02/2023, sendo o pri-
meiro pagamento devido nesta data, e os demais pagamentos no mesmo dia dos meses subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série, nos percentu-
ais e datas estipuladas na Escritura de Emissão. (t) Amortização Extraordinária: As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária. (u) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer 
tempo, adquirir as Debêntures da 1ª Série e, após decorridos 2 anos contatos da Data de Emissão, observado o disposto na Lei 12.431, adquirir as Debêntures da 2ª Série, observado em qualquer caso, o dis-
posto no artigo 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, as eventuais regras expedidas pela CVM, e ainda condicionado ao aceite do Debenturista vendedor, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia de acordo com este item poderão, a critério 
da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures da 2ª Série que 
venham a ser adquiridas pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”), observado e em conformidade com o disposto no artigo 1º, § 1º, incisos I e II da Lei 12.431, permanecer na tesouraria da Companhia; ou, ser novamente colocadas no mercado. As debêntures da 1ª 
Série e as Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, adquiridas pela Companhia para permanência em tesourarias, nos termos previstos na Escritura, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma 
Remuneração aplicável às demais Debêntures. (v) Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. (w) Vencimento Antecipado: na ocorrência de quaisquer das 
hipóteses de vencimento antecipado detalhadas na Escritura de Emissão, definidas de comum acordo entre a Companhia e o Coordenador Líder, a Companhia deverá efetuar o pagamento do Valor Nominal 
Unitário atualizado ou do saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis, no período de capitalização em questão até a data do efetivo pa-
gamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial e de quaisquer outros valores eventualmente 
devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão. (x) Garantia Real: Em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas, as garantias reais abaixo descritas deverão ser 
devidamente constituídas e formalizadas: (i) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Contas 
Vinculadas Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária” e em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, “Contratos de 
Garantia”) a qual deverá compreender: (i) a totalidade dos direitos creditórios presentes e futuros de sua titularidade, decorrentes de contratos de locação de equipamentos formalizados pela Companhia com seus 
clientes (“Contratos Cedidos” e “Cessão Fiduciária Contratos Cedidos”, respectivamente) e, (ii) a conta corrente vinculada conforme os termos da Escritura de Emissão; (ii) Cessão Fiduciária Conta Integralização: 
cessão fiduciária pela Companhia da conta corrente de titularidade da Companhia (“Conta Vinculada Integralização” e em conjunto com a Cessão Fiduciária Direitos Creditórios, “Cessão Fiduciária”), na qual (i) 
serão depositados os recursos decorrentes da integralização das Debêntures, observado o disposto na Escritura de Emissão; e (ii) deverá ser retido a Data de Integralização e mantido até a Data de Vencimentos 
das Debêntures o montante equivalente ao Cash Collateral, conforme definido na Escritura de Emissão. Todas as características relevantes da Cessão Fiduciária Conta Integralização, serão identificadas e des-
critas no Contrato de cessão Fiduciária; e (iii) Alienação Fiduciária de Equipamentos: alienação fiduciária de equipamentos, conforme descritos e caracterizados no “Contrato de Alienação Fiduciária de Equipa-
mentos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Alienação Fiduciária de Equipamentos” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”, respectivamente). (y) Res-
gate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da 1ª Série: Sujeito ao atendimento das condições que serão definidas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a 
partir do 19º mês a contar da Data de Emissão, independente da vontade dos Debenturistas da 1ª Série, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures da 1ª Série. (z) Resgate Antecipado Fa-
cultativo Total das Debêntures da 2ª Série: Sujeito ao atendimento das condições que serão definidas na Escritura de Emissão, caso seja legalmente permitido à Companhia a realizar o resgate antecipado 
das Debêntures da 2ª Série, nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis incluindo, mas não se limitando a, em virtude da regulamentação, pelo CMN, da possibilidade de resgate prevista no 
artigo 1º, §1º, inciso II da Lei nº 12.431/11, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir do 25º mês a contar da Data de Emissão, independente da vontade dos Debenturistas da 2ª Série, o 
resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures da 2ª Série. (aa) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos 
Debenturistas, ressalvado o disposto na Escritura de Emissão, os valores em atraso ficarão sujeitos a multa moratória de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido e não pago, e juros de mora 
calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpela-
ção judicial ou extrajudicial, além das despesas razoavelmente incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”). (ab) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados 
pela Companhia por meio da B3, para as Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados 
pela Companhia por meio e segundo os procedimentos adotados pelo Escriturador (“Local de Pagamento”). (ac) Demais Condições: Todas as demais condições da Emissão e da Oferta Restrita, e os termos 
que não foram expressamente elencados ou definidos na presente ata serão estabelecidos detalhadamente na Escritura de Emissão. (II) a autorização da celebração, pela Companhia, do Contrato de Cessão 
Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e a outorga das garantias neles previstas; (III) a formalização e efetivação das deliberações acima para a realização da Emissão e da Oferta 
Restrita, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita, em especial a Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia e o Contrato de Distribuição; e a 
formalização e efetivação da contratação dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais alterações em aditamentos; e (IV) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia nos termos dos itens acima, para consecução da Emissão e da 
Oferta Restrita. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 45.358/20-5 em 23/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial em 31/03/2019 (valores em reais)

ATIVO 31/03/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 388,54
 388,54
Não-Circulante
Impostos a recuperar  3.260,95 
Imobilizado  6.008.681,96 
  6.011.942,91

 
TOTAL DO ATIVO 6.012.331,45

PASSIVO 31/03/2019
Circulante
Fornecedores   136.431,90 
Impostos e contribuições a recolher  313,16 
  136.745,06 
Não-Circulante
Patrimônio líquido
Capital social  3.000,00 
Adiantamento para futuro aumento de capital  5.872.586,39 
  5.875.586,39 
TOTAL DO PASSIVO  6.012.331,45

Demonstração Resultado em 31/03/2019 (valores em reais)
Receita operacional bruta 31/03/2019
Vendas de produtos  - 
Mercado interno  - 
Deduções: Impostos sobre vendas  - 
Receita operacional líquida  - 
Custo dos produtos vendidos  - 
Lucro bruto  - 
Administrativas e gerais  - 
Outras (despesas) receitas líquidas  - 

Resultado antes dos impostos -
Imposto de renda e contrib. social -
Imposto de renda diferido e Contribuição social diferida - 
Resultado do Exercício - 

Diretores

Contador - Claudinei Aparecido Pereira - CRC-1SP250872/O-0

Senhores Acionistas:  
  A Diretoria

IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA S.A.
CNPJ 31.109.398/0001-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Forte Securitizadora S.A. CNPJ/MF nº 12.979.898/0001-70 - NIRE nº 35.3.0051294-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/11/2019

Data, Horário e Local: 18/11/2019, às 09hs, na sede  no Município de SP/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º 
do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: Presidente - Marco Antônio Raimundo; Secretário - Ubirajara 
Cardoso da Rocha Neto. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a alteração no número de Diretores da Companhia; (ii) a alteração na forma de nomeação de 
procuradores “ad judicia”; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das deliberações aprovadas. Deliberações: 
Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a totalidade dos acionistas deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, por: (i) aprovar a alteração da composição da Diretoria, que passará a ter no mínimo 2 e no máximo 5 Diretores, de modo que o Artigo 22 do 
Estatuto Social passe a vigorar com a redação abaixo; “Artigo 22 - A Diretoria é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, sendo 
um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor de Compliance, um Diretor de Distribuição e dois Diretores sem designação 

(ii) aprovar a alteração na forma de nomeação de procuradores “ad judicia”, que passarão a ser nomeados também por um 
“Artigo 31 - 

§Único: As procurações 
” (iii) 

Estatuto Social, como passa a vigorar, integra esta ata consolidado na forma do Anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. 

Assinaturas: 
Mesa: Sr. Marco Antônio Raimundo - Presidente; e Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto - Secretário. São Paulo, 18/11/2019. JUCESP nº 4.437/20-2 em 
09/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

MCR PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ nº 33.867.104/0001-57 - NIRE 35630364418

ATO CONSTITUTIVO DA MCR PATRIMONIAL EIRELI
Deliberação de Titular: Maurício da Costa Ribeiro, brasileiro, administrador de empresas, RG 09738456-4- IFP/RJ, CPF 016.788.857-97, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com 
Daniela Salles Vieira da Costa Ribeiro, brasileira, administradora de empresas, RG 092993120- IFP-RJ, CPF 026.156.167-73, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, 
na Av. Horácio Lafer, nº 120, apto. 81, Itaim Bibi, CEP 04538-080 (“Titular”). Considerando que: (i) o Titular é o único titular da MCR Patrimonial EIRELI, CNPJ 33.867.104/0001-57, registrada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35630364418 (“EIRELI’”), conforme ato constitutivo registrado em 07/06/2019, sob o n° 190011162561 (“Ato Constitutivo”); (ii) o 
Titular deseja, pelo presente instrumento, reduzir o capital social da EIRELI por ser excessivo em relação ao objeto da EIRELI, nos termos do inciso II do Artigo 1.082 da Lei 10.406/2002 (“Código 
Civil”). Para tanto, irá promover a retirada do veículo automotor da marca Land Rover, modelo LR Discovery Sport HSE 2.0 Diesel 240CV, ano 2018, Placa DAC-7667, Chassi 99JCA2BN4KT206700, 
Renavam 224859, blindado, no valor total de R$352.000,00, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus e gravames (“Veículo”) do capital social da EIRELI (“Redução do Capital Social”); (iii) 
a Redução do Capital Social supramencionada será realizada nos termos do Artigo 1.084, do Código Civil, por meio da (i) publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no Jornal de grande circulação, e, após transcorrido o prazo de 90 dias para manifestação dos credores quirografários nos termos do §2º do referido Artigo; (ii) do registro do presente instru-
mento na JUCESP; (iv) em razão dos itens (ii) e (iii) acima, o Titular deseja alterar a Cláusula 3.1 do Ato Constitutivo, retirando a referência ao Veículo e ajustando o valor do capital social da EIRELI; 
e (v) o Titular ratifica todas os demais termos do Ato Constitutivo, notadamente os itens (i) e (ii) da Cláusula 3.1 do referido documento. Cláusula Primeira – Redução do Capital Social: 1.1. O Ti-
tular declara que o capital social da EIRELI será reduzido no montante de R$352.000,00, passando de R$5.968.377,00 para R$5.616.377,00. 1.2. Em razão da declaração do item 1.1 acima, a 
Cláusula 3.1 do Ato Constitutivo da EIRELI, passará a vigorar com a seguinte redação: 3.1. O capital social da EIRELI é de R$ 5.616.377,00, dividido em 
5.616.377 quotas, de valor unitário de R$ 1,00 , totalmente integralizado em bens móveis e imóveis, pelo Titular. O capital social da EIRELI foi integralizado, neste ato, da seguinte forma: (i) Imóvel 
adquirido pelo Titular em 19/04/10, por meio de escritura pública lavrada no 14º Tabelião de Notas de São Paulo, no livro 3200, página 175, consistente nos prédios e respectivo terreno, objeto da 
matrícula 50.767 do Registro de Imóveis de Bragança Paulista, localizado na cidade de Bragança Paulista/SP, a saber: um Lote de Terreno sob o nº 10 da Quadra “X2” do loteamento denominado 
Quinta do Barão ou Quinta da Baroneza II, situado no bairro de Barreiro, em zona de expansão urbana, no Município e Comarca e única Circunscrição Imobiliária de Bragança Paulista, Estado de 
São Paulo, com área de 3.632,36m² e a seguinte confrontação: frente para a Rua 39 medindo 54,30m em linha reta, mais 14,99m em curva de concordância com a Rua 38; pela lateral esquerda 
confronta com a Rua 38 em linha reta de 49,92m; no fundo confronta com o lote 1 em linha reta de 58,45m e pela lateral direita confronta com o lote 9 em linha reta de 59,63m, pelo valor de 
R$ 5.264.377,00 (“Imóvel”); e (ii) Veículo automotor marca Land Rover, modelo LR Discovery Sport HSE 2.0 Diesel 240CV, ano 2018, Placa DDI-5860, Chassi 99JCA2BNXKT206748, Rena-
vam 224859, blindado, no valor total de R$ 352.000,00, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus e gravames.” 2.1 Todas as demais cláusulas e condi-
ções do Ato Constitutivo permanecem igual em teor e forma, que devidamente assinado integra o presente como Anexo I. E, por assim estar convencionado, o Titular assina o presente instrumento 
em 03 vias, de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas abaixo assinadas. SP, 27/01/2020. Titular: Maurício da Costa Ribeiro. Cônjuge: Daniela Salles Vieira da Costa Ribeiro. Teste-
munhas: Gabriella Paulino dos Reis - RG: 44.887.066-0 | CPF: 365.680.888-03; Pamella Pelegrini Borsato - RG: 27.561.827-0 | CPF: 144.935.207-36. Anexo I Ato Constitutivo da MCR Patrimonial 
Eireli. Cláusula 1ª – Nome, Sede e Duração. 1.1 A EIRELI girará sob a denominação social de “MCR Patrimonial Eireli” e será regida por este ato constitutivo e pela legislação aplicável às em-
presas individuais de responsabilidade Ltda., aplicando-se, no que couber, as regras previstas para as sociedades Ltdas, nos termos do Código Civil. 1.2 A EIRELI tem sede e foro na cidade e Esta-
do de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.600, 14° andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04543-011.  1.3 A EIRELI poderá abrir, transferir ou encerrar filial de qualquer espécie, em 
qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante alteração do ato constitutivo. 1.4 A EIRELI tem prazo de duração indeterminado. Cláusula 2ª – Objeto Social. 2.1. A EIRELI tem por 
objeto social a administração, locação, construção, incorporação, compra e venda de bens móveis e imóveis próprios, aplicações financeiras de recursos próprios em fundos de investimentos, papéis 
moedas, renda fixa, caderneta de poupança e em quaisquer outras aplicações nos mercados financeiro e de capitais, bem como a participação em outras sociedades, empresária ou não, como 
sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcio. Cláusula 3ª – Capital Social. 3.1. O capital social da EIRELI é de 
R$5.616.377,00, dividido em 5.616.377 quotas, de valor unitário de R$ 1,00 , totalmente integralizado em bens móveis e imóveis, pelo Titular. O capital social da EIRELI foi integralizado, neste ato, 
da seguinte forma: (i) Imóvel adquirido pelo Titular em 19/04/2010, por meio de escritura pública lavrada no 14º Tabelião de Notas de São Paulo, no livro 3200, página 175, consistente nos prédios e 
respectivo terreno, objeto da matrícula 50.767 do Registro de Imóveis de Bragança Paulista, localizado na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a saber: um Lote de Terreno sob o nº 
10 da Quadra “X2” do loteamento denominado Quinta do Barão ou Quinta da Baroneza II, situado no bairro de Barreiro, em zona de expansão urbana, no Município e Comarca e única Circunscrição 
Imobiliária de Bragança Paulista/SP,   com área de 3.632,36m² e a seguinte confrontação: frente para a Rua 39 medindo 54,30m em linha reta, mais 14,99m em curva de concordância com a Rua 
38; pela lateral esquerda confronta com a Rua 38 em linha reta de 49,92m; no fundo confronta com o lote 1 em linha reta de 58,45m e pela lateral direita confronta com o lote 9 em linha reta de 59,63m, 
pelo valor de R$ 5.264.377,00 (“Imóvel”); e (ii) Veículo automotor marca Land Rover, modelo LR Discovery Sport HSE 2.0 Diesel 240CV, ano 2018, Placa DDI-5860, Chassi 99JCA2BNXKT206748, 
Renavam 224859, blindado, no valor total de R$ 352.000,00, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus e gravames. 3.1.1. Por estar casada sob o regime de comunhão parcial de bens 
com Maurício Ribeiro, a Sra. Daniela Salles Vieira da Costa Ribeiro, acima qualificada, concede, neste ato, a sua autorização para que o Titular realize a conferência do Imóvel ao capital social da 
Sociedade, nos termos do Artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, reconhecendo e concordando expressamente com todas as disposições estipuladas neste instrumento. 3.2. A responsabilidade do 
Titular, nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil, é restrita ao capital integralizado. 3.3. As quotas são indivisíveis perante a EIRELI e a terceiros, não podendo estar representadas por mais de um 
titular. 3.4. É proibida a criação ou imposição de ônus ou gravame, ou de direito real em favor de terceiros, sobre as quotas da EIRELI, bem como a sua penhora. Cláusula 4ª – Administração. 4.1. 
A EIRELI será administrada pelo Titular, que fica desde logo dispensado da prestação da caução, e terá o uso da denominação e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI, 
cabendo ao mesmo representá-la em juízo ou fora dele, junto com os poderes e repartições federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza, perante es-
tabelecimentos bancários e tudo mais concernente à EIRELI, por tempo indeterminado. 4.2. A EIRELI poderá ser representada, também, por procurador(es) designado(s), devendo o instrumento de 
mandato respectivo mencionar expressamente os poderes conferidos e o prazo de validade, não podendo este, à exceção de mandatos judiciais, ultrapassar o período máximo de 12 meses. O(s) 
procurador(es) poderão ter seus mandatos revogados a qualquer tempo, por decisão do Titular. 4.3. A administração poderá ser exercida por administrador externo, no caso de impedimento tempo-
rário ou permanente do Titular, que responderá por seus atos solidariamente, mediante designação em ato separado, que deverá ser levado a registro no órgão competente. 4.4. A nomeação de 
administrador externo se fará por meio de termo próprio assinado pelo Titular e pelo administrador então nomeado, em tantas vias quantas forem necessárias, valendo o mesmo como termo de 
posse e sua data como aquela na investidura, salvo se outra for estipulada no corpo do documento. 4.5. A exoneração ou demissão do administrador assim nomeado se fará por documento seme-
lhante, também pelo Titular, não sendo necessariamente assinado pelo administrador então exonerado ou demitido, valendo, igualmente a sua data como data da exoneração ou demissão, se outra 
não for estipulada no corpo do documento. Os termos de nomeação ou de exoneração ou demissão serão arquivados na sede da EIRELI. 4.6. O administrador externo fica obrigado a prestar ao 
Titular, contas justificadas de sua administração. 4.7. Quaisquer atos praticados pelo Titular, por qualquer empregado ou por qualquer procurador da EIRELI, em nome desta, e que sejam estranhos 
ao objeto social, tais como avais, fianças, endossos e outras garantias em favor de terceiros, são expressamente proibidos e nulos de pleno direito, a menos que tais atos tenham sido prévia e ex-
pressamente aprovados, por escrito, pelo Titular. 4.8. O Titular, na qualidade de administrador da EIRELI, poderá retirar mensalmente, a título de pró-labore, uma quantia a ser estipulada, a qual será 
levada a conta de Despesas Gerais, observados sempre o saldo de caixa e os limites previstos na legislação de IR. Cláusula 5ª – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros. 5.1 O 
exercício social se encerrará em 31/12 de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras requeridas em lei. 5.2. Em até 4 meses do final de cada exercício social, o Titular deci-
dirá quanto ao resultado econômico e a destinação de lucros. 5.2.1 O Titular poderá determinar o levantamento de balanços intermediários e distribuir lucros com base nos mesmos, em qualquer 
periodicidade. Cláusula 6ª – Continuação da Eireli. 6.1. A morte ou incapacidade do Titular não acarretará a dissolução da EIRELI. Nesses casos, as quotas do Titular serão transmitidas a seus 
sucessores. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita a alteração com a inclusão do herdeiro na EIRELI, e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um repre-
sentante legal que ocupará a condição de titular. 6.2 Caso não haja o ingresso dos sucessores, a EIRELI será gerida por um administrador externo, indicado pela família, que deverá eleger o liqui-
dante e estabelecer a forma de realização da liquidação.  6.3 No caso de liquidação da EIRELI por interesse do Titular, será nomeado um liquidante, o qual administrará a EIRELI durante o período 
de liquidação, prestando contas de seus atos. Cláusula 7ª – Declaração do Titular. 7.1. O Titular declara, sob as penas da lei, que não participa, em qualquer parte do território nacional, de nenhu-
ma outra empresa da modalidade Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. – EIRELI. Cláusula 8ª – Solução de Controvérsias. 8.1 As controvérsias que porventura possam surgir na vigência 
da EIRELI e originárias do presente ato constitutivo, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, poderão ser resolvidas por meio de negociação consensual ou, extrajudicialmente, por meio 
de mediação. 8.2 Não sendo possível soluções por meio das formas previstas na Cláusula 8.1 acima, fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para a solução de 
quaisquer controvérsias, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. Cláusula 9ª – Declaração de Desimpedimento. 9.1 O Titular assina o presente 
instrumento declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da EIRELI e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.  Titular: Maurício da Costa Ribeiro. Cônjuge: Daniela Salles Vieira da Costa Ribei-
ro. Testemunhas: Gabriella Paulino dos Reis - RG: 44.887.066-0 | CPF: 365.680.888-03; Pamella Pelegrini Borsato - RG: 27.561.827-0 | CPF: 144.935.207-36.
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

DANIEL GONÇALVES BARBOZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NOE GOMES BARBOZA E DE MARIA CARMELITA
GONÇALVES. CAROLINE ROCHA LESSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GILSON LUIZ LESSA E DE MARIA NEIDE ROCHA LESSA.

RHENAN ROULIN ROSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (14/09/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CELIO MARINHO ROSA E DE DULCE COSTA ROSA. RENATA RODRIGUES
GOMES CASSIANO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO , NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (05/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ PAULO RIBEIRO GOMES E DE MARIA BEATRIZ RODRIGUES GOMES.

ANIZ BUÍSSA JÚNIOR, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANIZ BUISSA E DE CLEIDE HELENA NOGUEIRA BUISSA. ANA PAULA PERES
MURARI, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(21/04/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO
JOSÉ PERES E DE LUZIA APARECIDA VIANA PERES.

LUCAS FONSECA NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE AMANCIO NOGUEIRA FILHO E DE CELIA MARIA FONSECA NOGUEIRA.
MARIANA MASSARICO ISHIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE PAULO TAITI ISHIDA E DE EDNA MARIA MASSARICO.

VINICIUS SIROMA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA E DE IVETE SIROMA DE
OLIVEIRA. PATRICIA SERRANO BASTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS E DE MARCIA SERRANO BASTOS.

IRANILDO BEZERRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOT ORISTA, NASCIDO EM
PORANGA, CE NO DIA (10/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO BEZERRA DA SILVA E DE GORETE ALVES ALMEIDA. MAYARA BEZERRA DA SILVA,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GONÇALO BEZERRA
DA SILVA E DE MARIA LINDALVA BEZERRA DE SOUSA.

MARCOS BATISTA GOMES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ESPECIALISTA EM SISTEMAS,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (09/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE IRINIR GOMES E DE MARIA DAS GRAÇAS BATISTA
GOMES. FABRICIA DE FIGUEIREDO CAMÕES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PSICÓLOGA, NASCIDA EM MARINGÁ, PR NO DIA (02/01/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON SER TÃ CAMÕES E DE ALTACI MARIA DE
FIGUEIREDO CAMÕES.

PEDRO ARAUJO RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER GRÁFICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MAURICIO FERREIRA RIBEIRO E DE SUELI MENDES ARAÚJO RIBEIRO. LAÍS DE OLIVEIRA
DURIGAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (15/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PERICLES DURIGAN NETO E DE DENISI DE OLIVEIRA FORTES DURIGAN.

RENATO DEVITTE CHABUH, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RICARDO CHABUH E DE ROSE MARY SUZANA DEVITTE CHABUH. GLÁUCIA
DE JESUS FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FISICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JESUINO GUIMARÃES FERREIRA E DE MARY DE JESUS
FERREIRA.
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

VALTER DE JESUS DAMACENA JÚNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/11/1981,
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NATURAL DE JEQUIÉ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHO DE VALTER DE JESUS DAMACENA E DE VALDETE SANTOS
ROCHA; E MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 13/07/
1984, COZINHEIRA, NATURAL DE JEQUIÉ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JAIME RIBEIRO DA SILVA E DE HELENA MARIA SILVA.

HENRIQUE ALVES DE MATOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/07/1991, CONSULTOR
DE VENDAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE VALDIK SANTOS DE MATOS E DE LUCIENE ALVES ROCHA; E ANA PAULA
SAPORIT O GRAMDCHAMP, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/12/1992, ASSISTENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE LUIZ GRAMDCHAMP E DE MARIA CRISTINA SAPORITO.

EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO, PERUANO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 13/01/1968,
CARPINTEIRO, NATURAL DO PERU, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE TOMAS CONTORBERI CAMAN CAMAN E DE MARIA LUZDINA OCAMPO OJO; E
DEYSY MINERVA SAMAN VERA, PERUANA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 19/11/1978, DE SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, NATURAL DO PERU, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE JOSE GEREMIAS MESTANZA SAMAN E DE VERA RISCO CONSUELO ABIGAIL.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0222883-65.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Pop Real Ltda Me, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida
Ação Monitória movida por Banco do Brasil S/A, alegando em síntese ter firmado contrato de abertura de
crédito denominado BB Giro Empresa Flex o qual restou inadimplido. 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, para que efetue o pagamento
da quantia especificada na inicial no valor de 758.077,20 devidamente atualizada e efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. No
silêncio, 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. O presente edital tem o prazo de 20 dias. 28 e 29/01
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001126- 
06.2016.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. 
Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolios de Juan de La Cruz Oliver Exposito e Maria 
Emilia Garcia Casares, pela inv. MARIA CONSUELO OLIVER CARRASCO, Edificio Maison Drumond, na pessoa do sindico e 
Alexandre Mason Carraasco (104.593.998-61) e Maria Consuelo Oliver Carrasco (043.108.388-63), réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Danilo Yabuya, Rafael Yabuya e Silvia 
Neide Ikeda Yabuya ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando requer-se a titularidade de dominio do imovel localizado na rua 
Agudos, 4, apto 41, e vagas de garagem nº 13 e 14, Edificio Maison Drumond, Cambuci, Sao Paulo/SP, cep, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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.  [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1010992- 
38.2016.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Condominio, na pessoa do sindico, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Luiz 
Fernando Sichieroli Guimarães ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua 
Arouche, nº 72, apto 103 no 10º andar do Edifício Manacá, São Paulo/ SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal.Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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.             [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1040915-80.2014.8.26. 
0100 A MM.Juíza de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dra.Juliana Dias Al-
meida de Filippo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Helenilda Sassi Sena,CPF 922.331.718-53,Antonio Henrique Ferreira Se-
na,CPF 661.877.028-91,Maria Squarça Ravaioli,CPF 171.225.748-06,Vicente Torralba,Antonio Barone,CPF 001.874.108-87, 
Maria Mantovani Rodrigues,CPF 485.788.868-87,Celia Maria Sassi,CPF 006.831.468-07,Sandra Maria Berlanda Sassi,CPF 
903.034.079-72,Marcos S.Souza e Francisco R.Squarça,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem 
como seus cônjuges e/ ou sucessores,que MAURICIO MOREIRA e Elaine Telles Pinheiro ajuizaram ação de USUCAPIÃO,vi-
sando a titularidade de domínio do imóvel situado à Rua São Vicente do Araguaia,nº201,Penha São Paulo/SP,alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,no 
prazo de 15(quinze)dias úteis,a fluir após o prazo de 20(vinte) dias. 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.        [28,29] 

36ª VARA CÍVEL -  FORO CENTRAL DA CAPITAL - EDITAL de INTIMAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  -  P razo  de  20 d ias  -  P roc .  n º  0061164-
93.2019.8.26.0100  -  O(A) Dr(ª)  Juiz(a)  de Dire i to da 36ª Vara Cível  do Foro
Central da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a) SWARAI CERVONE
DE OLIVEIRA,  na  for ma da le i ,  e tc . FAZ SABER  a PRO DESIGN MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA. ME (CNPJ 10.445.810/0001-52), atualmente em lugar incerto
e não sabido, que de acordo com a sentença proferida, deve, no prazo de 15
(quinze)  d ias ,  comprovar  o  pagamento do  va lo r  i nd icado  pe la  exequen te
(R$98.684,66 - noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta
e seis centavos) ,  devidamente atual izado e acrescido de custas,  se houver,
sob pena de incidência da multa de 10% , além de honorários advocatícios de
10% sobre o total. Não efetuado o pagamento no prazo legal, iniciar-se-á o prazo
de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar
a parte executada nos próprios autos sua IMPUGNAÇÃO ,  sendo advert ida de
que será nomeado CURADOR ESPECIAL em caso de revelia. Será o edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos .. de ... de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã(o)
Diretor(a), subscrevi. a) Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito.
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Kartismo: AKSP abre campeonato
com 83 pilotos na pista

Página 8 São Paulo, terça-feira, 28 de janeiro de 2020

O brasileiro Caio Collet
completou no domingo (26) a
segunda rodada tripla da Toyo-
ta Racing Series, na Nova Ze-
lândia, e o saldo foi positivo.
O jovem piloto de 17 anos,
que integra o Renault Sport
Academy, saiu da pista de Te-
retonga Park com uma vitória
no sábado (25) e um oitavo e
um quinto lugares neste do-
mingo, encerrando a etapa
como o terceiro maior pon-
tuador.

Após a bela vitória na cor-
rida 1, onde também regis-
trou a volta mais rápida, Col-
let teve de partir da oitava po-
sição na corrida 2, que teve o
grid reverso para os oito pri-
meiros na disputa inicial. Em
uma pista de apenas 2,57 km
de extensão, o piloto já sabia
que seria difícil negociar ul-
trapassagens.

A corrida já começou com
a entrada do Safety Car, após
um dos pilotos escapar e pa-
rar na brita. Foram várias vol-
tas com o carro de segurança,
até sua saída, faltando 14 vol-
tas para o final. Os primeiros
colocados ficaram muito pró-
ximos durante toda a disputa,
mas a pista estreita dificultou
a briga por colocações e Col-
let completou a corrida na
mesma posição de largada.

Para a corrida 3, os pilo-
tos participaram de um novo
treino classificatório e Collet
finalizou na sétima posição.

Novamente, os competido-
res ficaram bem próximos no
início da prova, buscando espa-
ço para uma possível ultrapas-
sagem. E, com duas belas ma-
nobras, Collet subiu para sexto
e depois quinto lugar, cruzando
a linha de chegada no Top-5.

Com os resultados, o bra-
sileiro subiu para o sétimo lu-
gar na classificação geral, so-
mando o total de 65 pontos na
etapa. O líder Liam Lawson foi
quem mais somou pontos em
Teretonga (71), seguido pelo
vice-líder Igor Fraga (68).

“No geral, foi um fim de
semana positivo e fui o tercei-
ro maior pontuador da etapa”,
observou Collet, que disputa
pela primeira vez a competi-
ção neozelandesa, correndo
com o carro #23 da equipe
mtec Motorsport.

“Sábado foi excelente, não
poderia ser melhor e fiquei
muito feliz”, lembrou. “Acho
que o fim de semana acabou
sendo um pouco prejudicado
pela nossa performance no

Caio Collet sai de
Teretonga Park

com saldo positivo
Brasileiro é o terceiro maior pontuador na segunda etapa
da Toyota Racing Series e sobe para a sétima colocação
na classificação geral do campeonato, que conta com 19
pilotos
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Caio  Collet no pódio da
corrida 1

classificatório para a corrida
3. Não conseguimos maximi-
za-la e isso custou um bom
resultado na última prova”,
comentou.

“Aqui é bem difícil de ul-
trapassar , então, na segunda
corrida, a gente optou por
poupar um pouco e usar os
pneus da primeira prova, para
tentar ir com tudo para a ter-
ceira corrida. Mas, largando
de sétimo, a quinta posição
foi o máximo que consegui-
mos”, continuou Collet.

“Agora vamos analisar
tudo, trabalhar para melhorar
principalmente no classifica-
tório, porque isso é crucial nas
corridas aqui. Mas, acredito
que depois das dificuldades da
primeira etapa, saímos daqui
com um saldo bem positivo e
isso nos dará ainda mais for-
ças para a etapa da semana que
vem”, finalizou o brasileiro.

No fim de semana que vem
(1 e 2 de fevereiro), a tercei-
ra rodada tripla da Toyota Ra-
cing Series será realizada na
pista de Hampton Downs Mo-
torsport Park, em Waikato.

Dezenove pilotos disputa-
ram a segunda etapa da prin-
cipal competição de mono-
postos da Nova Zelândia e que
está sendo muito importante
para Collet nesta pré-tempo-
rada em que o piloto se pre-
para para correr pelo segundo
ano na Fórmula Renault Euro-
cup, onde foi o melhor estre-
ante em 2019, com 10 vitóri-
as entre os novatos.

No total, a Toyota Racing
Series terá cinco finais de se-
mana seguidos de disputas,
sempre em rodada tripla. Os
chassis e pneus da categoria
são os mesmos utilizados na
Fórmula Renault Eurocup:
FIA F3 Tatuus e pneus
Hankook.

Alberto Otazú (Graduados), Luciano Montanhez (Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e Marcelo Costa (Light) são os primei-
ros vencedores

Toda etapa da AKSP é uma grande confraternização
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Superando a média do ano

passado, o 2º Campeonato da
Associação dos Kartistas de São
Paulo (AKSP) começou com 83
pilotos no Kartódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP). Na
abertura da segunda temporada,
Alberto Otazú (Graduados), Lu-
ciano Montanhez (Graduados),
Edu Abrantes (Sênior) e Marce-
lo Costa (Light) saíram na fren-
te vencendo a primeira das dez
etapas da AKSP.

A programação teve início
com a categoria dos pilotos es-
treantes e novatos, com a pole
position (56s862) de Marcelo
Costa. Usando a sua experiência,
aliado à um bom kart, ele esta-
beleceu a volta mais rápida da
nona passagem (56s036), e foi
abrindo vantagem para vencer a
sua primeira corrida no campe-
onato. Em segundo chegou
José de Jesus Gonçalves, se-
guido de Igor Pacanari e Mar-
celo Soufia, que comemorou
muito o seu primeiro troféu no
kartismo. Logo depois de Car-
los Vilas Boas, completando o
pódio ficou Laila Almeida, que
esteve na briga pela liderança
nas primeiras voltas até receber
um toque, cair para a 20ª posi-
ção e se recuperar para receber
a bandeirada em sexto.

A categoria Graduados, que
reuniu 46 pilotos, foi dividida em
duas baterias. As três primeiras
etapas desta categoria servirão
como seletiva para definir os vin-
te pilotos que irão para a classe
Elite, enquanto os outros perma-
necerão na Graduados. E quem
saiu na frente foram os pilotos
Alberto Otazú e Luciano Monta-
nhez, que venceram as suas res-
pectivas categorias.

A primeira bateria da Gradu-
ados foi a mais disputada da eta-
pa, com Igor Mei largando da

pole position (56s057), mas ain-
da antes de completar a primeira
volta Alberto Otazú – que partiu
do terceiro posto - assumiu a
ponta, seguido de Fábio Laranjo.
Logo o trio teve a companhia de
Rogério ‘Cebola’ – atual cam-
peão da Light -, e Zeppe Corsi,
com os cinco separados por me-
nos de meio segundo na maioria
das voltas. ‘Cebola’ chegou a li-
derar uma volta, mas acabou ro-
dando sozinho. Nas últimas vol-
tas Vitor Mercatelli e Gustavo
Pincelli - que fez a melhor volta
(55s831) - engordaram o pelo-
tão, para os seis primeiros rece-
berem a bandeirada praticamen-
te juntos, separados por apenas
sete décimos de segundo. Otazú
usou a sua experiência para ven-
cer com apenas 0s191 de folga
sobre Pincelli, seguido de Mei,
Laranjo, Corsi e Mercatelli.

A segunda bateria da Gradua-
dos também foi bem competiti-
va. Henrique Morbi largou da
pole (56s378), liderou pratica-
mente todas as passagens, com
forte pressão de Fábio Cedro –
melhor giro da etapa em 55s728
– e Hudson Oliveira, e no final
teve a incômoda presença de Lu-
ciano Montanhez, que havia lar-
gado em sétimo. Na penúltima

volta Montanhez arrebatou a pon-
ta, Morbi tentou dar o troco na
penúltima curva, mas Luciano
venceu com a pequena vantagem
de 0s148 sobre Luciano. Em ter-
ceiro ficou Cedro, seguido de
Oliveira, Guilherme Silva e Biel
Gregório, completando o pódio.

A Sênior teve o domínio do
atual campeão Edu Abrantes. Ele
largou da pole position (55s886),
estabeleceu a volta mais rápida
(55s824), e venceu com a larga
vantagem de 19s663 sobre Valdo
‘Nenê’. Gerson Roschel, que mi-
grou da Light para a Sênior – com-
pletou 50 anos de idade -, largou
em segundo, fez uma excelente
prova, mas na última volta fez uma
manobra desastrada e bateu com o
santista Wagner Ruivo na disputa
pela segunda posição, e ficou em
último. Em terceiro terminou Luiz
Gouvêa, seguido de João Ulisses,
Guto Oliveira, e Ruivo. 

A segunda etapa do campeo-
nato da Associação dos Kartis-
tas de São Paulo será no dia 20
de fevereiro, novamente no Kar-
tódromo de Interlagos, em São
Paulo (SP).

A primeira etapa da AKSP
teve o apoio da Luvas Pailler
Racing, Hamburgueria Benedet-
to e Cerveja Paulistânia.

Resultado da 1ª etapa da Li-
ght da AKSP: 1) Marcelo Costa,
18 voltas em 18min00s980; 2)
José de Jesus Gonçalves, a
13s546; 3) Igor Pacanari, a
18s695; 4) Marcelo Soufia, a
31s715; 5) Carlos Vilas Boas, a
32s289; 6) Laila Almeida, a
36s956; 7) Gabriel Medina, a
47s922; 8) Seong Lee, a 53s662;
9) Andrea Senigalia, a 53s962;
10) Danilo Zardi, a 1 volta.

Resultado da 1ª etapa da Gra-
duados 1 da AKSP: 1) Alberto
Otazú, 18 voltas em
17min56s643; 2) Gustavo Pin-
celli, a 0s191; 3) Igor Mei, a
0s454; 4) Fábio Laranjo, a
0s641; 5) Zeppe Corsi, a 0s731;
6) Vitor Mercatelli, a 1s302; 7)
Ian Fragalli, a 8s360; 8) Marco
Gelsi, a 9s808; 9) Antonio Oli-
veira, a 14s920; 10) Giuliano
Sciulli, a 15s974.

Resultado da 1ª etapa da Gra-
duados 2 da AKSP: 1) Luciano
Montanhez, 19 voltas em
17min56s197; 2) Henrique Mor-
bi, a 0s148; 3) Fábio Cedro, a
0s449; 4) Hudson Oliveira, a
1s557; 5) Guilherme Silva, a 9s937;
6) Biel Gregório, a 10s099; 7)
Nelson Reple, a 10s782; 8) Edu
Abrantes, a 12s517; 9) Rodrigo
Caldeira, a 12s570; 10) Beto Di-
cker, a 13s851.

Resultado da 1ª etapa da Sê-
nior da AKSP: 1) Edu Abrantes,
18 voltas em 17min54s565; 2)
Valdo ‘Nenê’ Gregório, a
19s663; 3) Luiz Gouvea, a
20s236; 4) João Ulisses, a
21s973; 5) Guto Oliveira, a
23s489; 6) Wagner Ruivo, a
26s152; 7) Miguel Sacramento,
a 29s143; 8) Marco Verga, a
31s398; 9) Unnion Lee, a
33s736; 10) Yastaro Paulino, a
34s139. Contato:
aksp.contato@gmail.com; What-
sApp: 11-99733.1218

14ª Volta Ciclística do Futuro e
9ª Volta Feminina do Brasil serão

 atração em São Carlos
Duas das principais compe-

tições do ciclismo nacional es-
tão confirmadas. No período de
22 a 24 de fevereiro, os melho-
res atletas da nova geração e da
Elite feminina estarão na cidade
de São Carlos, no interior pau-
lista, para a 14ª Volta Ciclística
do Futuro e a 9ª Volta Feminina
do Brasil, no Parque Eco-Espor-
tivo do Dahma, palco de algumas
das mais fortes disputas do ci-
clismo nacional.

Serão centenas de atletas par-
ticipando de provas de circuito e
contrarrelógio, prometendo,
mais uma vez, disputas acirra-
das e emocionantes. A compe-
tição será organizada pela Fe-
deração Paulista de Ciclismo,
com apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de São Carlos e Parque
Eco-Esportivo Damha.

A Volta Ciclística do Futuro
vem cumprindo sua função de
fomentar e incentivar o desenvol-
vimento do esporte entre os mais
jovens de todo o país. Reunindo
os melhores ciclistas, entre 12

e 18 anos, no masculino e femi-
nino, o evento se tornou referên-
cia para a categoria, oferecendo
aos jovens talentos do ciclismo
uma prova com infraestrutura e
qualidade técnica elevadíssimas.

Já a Volta Feminina do Bra-
sil tem reunido as equipes e ci-
clistas de destaque no Brasil.
Trata-se de uma competição
que valoriza o ciclismo femi-
nino e proporciona uma com-
petição com organização simi-
lar aos grandes eventos inter-
nacionais da temporada.

As categorias da Volta do Fu-
turo serão as seguintes: Junior
Masculino/Feminino (17 a 18
anos – nascidos entre 2002 e
2003); Juvenil Masculino/Fe-
minino (15 a 16 anos - nasci-
dos entre 2004 a 2005), Infan-
to-Juvenil Masculino/Femini-
no (12 a 14 anos nascidos en-
tre 2006 a 2008). A Volta Fe-
minina do Brasil, por suas vez,
contará com ciclistas das ca-
tegorias Elite, Sub 23 e Más-
ter Feminino.

14ª Volta Ciclística do Futuro/9ª Volta Feminina do Brasil

Inscrições
As inscrições, gratuitas, es-

tão abertas para clubes, equipes
e atletas avulsos nacionais. Elas
deverão ser feitas somente pelo site
www.ticketbr.com.br, até o dia 14/
02. Mas informações poderão ser
obtidas pelo e-mail
contato@ticketbr.com.br. Não se-
rão aceitas inscrições fora do pra-

zo estipulado.
A 14ª Volta do Futuro do Ci-

clismo / 9ª Volta Ciclística Fe-
minina do Brasil têm organiza-
ção e realização da Federação
Paulista de Ciclismo, com apoio
do Parque Eco Esportivo Damha
e Prefeitura Municipal de São
Carlos. Mais informações no
site www.fpciclismo.org.br
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