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Déficit primário do Governo Central
somou R$ 95,1 bilhões em 2019
Volume de chuvas em Belo Horizonte
é o maior dos últimos 110 anos
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“Temos que fazer mais”, diz Moro
sobre combate à corrupção no país
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Irã: imprensa
diz que
responsável
por
assassinato de
Suleimani
morreu
Veículos da imprensa iraniana noticiaram que o agente da
CIA (agência norte-americana de
inteligência) responsável pelo
assassinato do general iraniano
Qasem Suleimani foi morto em
um avião que teria sido abatido
por talibãs na segunda-feira (27),
no Afeganistão.
O agente seria Michael
D’Andrea. Ele vinha sendo
apontado como responsável pela
morte do líder da Guarda Revolucionária, durante visita a Bagdá, no Iraque. Segundo a mídia
iraniana, ele está entre as vítimas
da queda de um avião militar norte-americano, que os talibãs
dizem ter abatido no início da
semana, na região de Ghazni, a
cerca de 900 quilometros da
fronteira iraniana.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,22
Venda:
4,22
Turismo
Compra: 4,20
Venda:
4,46

EURO
Compra: 4,64
Venda:
4,64

33º C
22º C

Noite
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O Parlamento Europeu
aprovou na quarta-feira (29),
em Bruxelas, o Acordo de Saída do Reino Unido da União
Europeia (UE), a última formalidade que faltava para que o
Brexit se concretize na próxima sexta-feira (31).
Em uma votação em que
bastava uma maioria simples
dos votos expressos, o Parlamento Europeu “carimbou” a
saída do Reino Unido da UE
com 621 votos a favor, 49 contra e 13 abstenções. Página 3

Governo cumpre teto de
gastos com folga de
R$ 33,9 bilhões

Os poderes federais cumpriram, com folga de R$ 33,9
bilhões, o teto de gastos em
2019, divulgou na quarta-feira (29) o Tesouro Nacional.
No ano passado, Executivo,
Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e
Defensoria Pública da União
gastaram R$ 1,373 trilhão. O
montante equivale a 97,6% do
limite de R$ 1,407 trilhão.
A diferença de R$ 33,9 bilhões, em tese, dá mais margem de manobra para a União

cumprir o teto de gastos para
2020, fixado em R$ 1,454
trilhão. Além do valor não
executado pelos órgãos em
2019, uma série de mudanças no Orçamento de 2020
abriu uma folga adicional de
R$ 6,959 bilhões no limite
máximo de gastos deste ano.
A principal fonte de recursos
veio do fim da multa extra de
10% do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
paga pelos empregadores.
No ano passado, todos os

poderes federais gastaram
abaixo do teto. O Poder Executivo gastou 97,6% do limite. O Poder Legislativo (Câmara dos Deputados, Senado e
Tribunal de Contas da União)
executou 95,4% do teto. No
Poder Judiciário federal, a execução chegou a 98,7%. A Defensoria Pública da União gastou 91,9% do limite. O Ministério Público da União foi o
poder que mais gastou, com
execução de 99,4%.
Dois motivos contribuíram
para que nenhum órgão federal
estourasse o teto de gastos. O
primeiro foi a não execução
total do Orçamento de anos
anteriores, cujo valor é transferido para o ano seguinte
como folga. O segundo foi a
compensação do Poder Executivo para os demais Poderes
que estourem o teto de gastos
nos primeiros três anos da medida.
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to dos juros da dívida pública. Esse foi o sexto ano seguido de resultado negativo
nas contas públicas. Mesmo
assim, o resultado de 2019
foi o melhor desde 2014,
quanto o déficit tinha chegado a R$ 23,482 bilhões.
Apesar da queda no déficit, o resultado veio pior que o
esperado pelas instituições financeiras. Segundo o Prisma
Fiscal, pesquisa do Ministério
da Economia divulgada todos
os meses, as instituições financeiras esperavam déficit de R$
86,533 bilhões para o Governo Central no ano passado.
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Regina Duarte aceita
convite para ser secretária
de Cultura
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Brasil tem 9 casos suspeitos
de coronavírus; testes estão
em andamento
O Ministério da Saúde (MS)
informou na quarta-feira (29),
que existem nove casos considerados suspeitos de coronavírus
no Brasil. São três casos em São
Paulo, dois em Santa Catarina, e
um nos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná e Ceará.
Até o momento, o ministério foi
notificado de 33 suspeitas de
casos. Após testes e verificações,
24 pacientes foram descartados
para coronavírus.
Um caso é tratado como suspeito se a pessoa esteve na China
nos últimos 14 dias e apresentou
tosse e febre ao retornar. Neste
caso, o paciente é colocado em
isolamento e são realizados testes

para checar, primeiro, se o que
essa pessoa tem é influenza ou
outra gripe. Caso os exames não
acusem essa possibilidade, é feito
o teste para coronavírus.
No momento, apenas o primeiro caso suspeito, da estudante
de Minas Gerais, está na etapa de
teste para coronavírus. Segundo o
Ministério da Saúde, é possível que
o resultado do teste seja conhecido na próxima sexta-feira (31).
Atualmente, 6.065 casos de
coronavírus foram confirmados
em todo mundo, sendo 5.997
somente na China, onde 132 pessoas já morreram. Não houve
ainda nenhuma morte em outros
países. (Agencia Brasil)

Esporte

Só o peruano Alonso Correa chega as
quartas de final no QS 5000 de Marrocos
O QS 5000 Pro Taghazout Bay prosseguiu em
mais um dia de ondas excelentes, para realizar duas
rodadas que definiram os
oito classificados para as
quartas de final em Marrocos. Os brasileiros surfaram bem na quarta-feira em
Anchor Point, mas foram
superados pelos seus oponentes e o peruano Alonso
Correa é o único sul-americano que segue na disputa
do título da segunda etapa
com status QS 5000 do
WSL Qualifying Series
2020. Ele ganhou o confronto com o brasileiro Rafael Teixeira pelas oitavas
de final e vai disputar a última vaga para as semifinais
com o sul-africano Shane
Sykes, que barrou o outro
integrante do “Inka Team”,
Lucca Mesinas, no último
duelo da quarta-feira em
Marrocos.
O medalhista de ouro do
Pan-americano de Lima no
Peru, poderia assumir a liderança do ranking se passasse para as quartas de final de novo, como no primeiro QS 5000 do ano na
China. Lucca Mesinas já ficaria com os mesmos
5.000 pontos do campeão
da etapa que abriu a temporada 2020, o japonês Shun
Murakami, mas perdeu e no
momento aparece em segundo lugar na classificação geral das três etapas que
estão sendo completadas
em Marrocos.
Já Alonso Correa está

estreando na temporada e ganhou por pouco o duelo sulamericano com o capixaba Raf a e l Teixeira, por 13,94 a
13,26 pontos. Ele chegou nas
oitavas de final vencendo o
confronto da quarta fase que
terminou numa dobradinha
peruana, com Lucca Mesinas
despachando o espanhol Ruben Vitoria. Os dois são as
grandes apostas para o Peru
conseguir a primeira classificação para a elite do World
Surf League Championship
Tour. Ambos já chegaram perto da lista dos dez indicados
pelo WSL Qualifying Series e
tentam mais uma vez esse ano,
que começa bem para eles.
Na quarta-feira, os peruanos começaram o dia com uma
classificação dupla para as oitavas de final e os brasileiros
também, com o catarinense
Willian Cardoso e o paulista
Thiago Camarão totalizando
iguais 12,67 pontos contra o
francês Thimothee Bissom na
terceira bateria da quarta-feira em Marrocos. Depois, o
baiano Bino Lopes foi barrado pelo americano Jake Marshall e pelo português Vasco
Ribeiro, mas o paulista Victor
Bernardo e o capixaba Rafael
Teixeira passaram as suas baterias em segundo lugar.
BRASILEIROS ELIMINADOS – Nas oitavas de final, os
quatro brasileiros perderam
por menos de 1 pontinho de
diferença. Willian Cardoso
está iniciando a busca pela
vaga no CT perdida no ano passado e competiu bem com seu
“power surf” abrindo grandes

Foto/ Laurent Masurel

Parlamento
Europeu
aprova
Acordo de
Saída do
Reino Unido
da EU

As receitas extras do présal e o empoçamento de recursos que não conseguiram ser
gastos fizeram o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central)
cumprir a meta de déficit primário, com folga, em 2019.
Segundo números divulgados
na quarta-feira (29) pelo Tesouro Nacional, o resultado ficou negativo em R$ 95,1 bilhões no ano passado, contra
déficit de R$ 120,3 bilhões registrado em 2018.
O déficit primário representa o resultado negativo
nas contas do governo
desconsiderando o pagamen-

V ictor Bernardo-SP
leques de água nas direitas de
Anchor Point. Ele liderou
quase todo o duelo com notas
7,17 e 7,77, mas o português
Vasco Ribeiro aproveitou muito bem as duas últimas ondas
que surfou para ganhar notas
7,23 e 8,57. Willian ainda fez
7,30 na última dele, mas perdeu por 15,80 a 15,07 pontos.
A disputa seguinte foi ainda mais eletrizante, com os
dois competidores computando ondas no critério excelente dos juízes, acima de 8. O
paulista Thiago Camarão, que
na segunda-feira registrou
imbatíveis 18,00 pontos com
duas notas 9, voltou a brilhar
com seu ataque de frontside
nas direitas de Anchor Point
para ganhar um 9,10, depois
do 7,33 recebido na anterior.
O americano Jake Marshall já
tinha um 8,77 e seguiu destruindo suas ondas para receber
7,40, 8,00 e 8,87 na última,
quando totalizou 17,64 pontos. Camarão só teve mais

uma chance e foi bem, mas a
nota 8,23 não foi suficiente
p a r a v e n c e r, f i c a n d o c o m
17,33 pontos.
Depois, o paulista Victor
Bernardo, que na terça-feira
conseguiu uma nota 9,50, começou forte contra o número
1 no ranking do QS no ano
passado. Sua primeira nota foi
7,00, mas o português Frederico Morais respondeu com
8,00. Logo, o brasileiro pegou
outra onda boa para mostrar a
potência do seu surfe, com
suas manobras ganhando nota
8,50 dos juízes. Com ela, liderou a bateria até os últimos
minutos, quando Frederico
pegou uma onda que valeu
7,60 para virar o placar para
15,60 a 15,50 pontos.
O último brasileiro caiu no
duelo seguinte, no confronto
sul-americano com o peruano
Alonso Correa. O capixaba
Rafael Teixeira praticamente
só conseguiu surfar as duas
ondas que são computadas no

resultado e totalizou 13,26
pontos. O peruano tinha começado bem com 7,17, ganhou nota 6,00 na segunda
onda, que trocou pelo 6,77
da terceira para vencer por
13,94. Com as derrotas nas
oitavas de final, Willian
Cardoso, Thiago Camarão,
Victor Bernardo e Rafael
Teixeira, terminaram em
nono lugar no QS 5000 Pro
Taghazout Bay como o peruano Lucca Mesinas, recebendo 1.500 dólares de prêmio e marcando 1.750 pontos no ranking.
QUAR TAS DE FINAL –
As quartas de final vão abrir
o último dia da etapa de
Marrocos, que está estreando no calendário do WSL
Qualifying Series esse ano.
O cabeça de chave número
1 deste evento, Kanoa Igarashi, está na primeira bateria e o norte-americano Nat
Young será o adversário do
japonês. Na segunda, tem
outro norte-americano,
Jake Marshall, com o português Vasco Ribeiro. Na chave de baixo, o campeão do
QS 2019, Frederico Morais,
enfrenta o francês Tristan
Guilbaud e o peruano Alonso Correa vai disputar a última vaga para as semifinais
com o sul-africano Shane
Sykes.
O QS 5000 Pro Taghazout Bay não está sendo
transmitido ao vivo, mas todos os resultados da etapa
de Marrocos podem ser
acessadas
no
www.worldsurfleague.com
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Governo de SP cria Plano de Risco
e Resposta Rápida para coronavírus
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA 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 pioneiros no Brasil. No Twitter , desde 2018, pela conta @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Vereador ex-presidente Milton Leite (DEM ex-PFL) não tá
preocupado com os balões de ensaio de quem pode ou deve estar
na chapa por reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB). Sendo
profissional da política, sabe bem que as negociações passarão
por ele
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas tem demonstrado, a todo momento e cada vez
mais, que além de não se deixar derrubar pelo câncer (que está
sendo tratado), passou a lutar com ainda mais garra pela sobrevivência é Bruno Covas (PSDB), está candidatíssimo à reeleição
em 2020
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Campos Machado, eterno líder da bancada e eterno
dirigente nacional e dono estadual do PTB tá empenhado de corpo e espírito em não deixar cair a peteca do seu PTB nas eleições
paulistanas e municipais em todo o Estado. O cara é uma Fênix da
política
.
GOVERNO (SP)
Enquanto João Dória (dono do PSDB ‘liberal de centor’) se
empenha pra aumentar muito a base de prefeitos tucanos eleitos
e reeleitos, o vice-governador Rodrigo Garcia (dono do DEM
paulista) se empenha da mesma forma pelo crescimento do partido que agora domina
.
CONGRESSO (BR)
Deputado federal Aécio Neves, que presidiu a Câmara Federal e foi dirigente nacional do PSDB, não tá tendo a devida coragem de reagir às palavras do prefeito de São Paulo, Bruno Covas,
que voltou a dizer que seguirá lutando pra vê-lo fora do PSDB do
Doria
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Por incrível que possa pareça, foram as chamadas “tias do zap”
- que quase todo mundo acha que são mulheres com idade avançada que não tem pegada pra levantar bandeiras - que conduziram
a campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro em 2018. E elas estão
mais vivas que nunca
.
JUSTIÇAS (BR)
Após o próprio ex-juiz federal Sérgio Moro declarar ser natural que alguém do meio jurídico que se destaca também politicamente possa ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, os ditos “terrivelmente evangélicos” tão pensando 2 vezes antes de se
acharem ‘os tais’
.
PARTIDOS
Presidente nacional do Movimento Conservador e fiel escudeiro em São Paulo do Bolsonaro Presidente e do Bolsonaro
deputado federal, Edson Salomão segue realizando o maior movimento (na Capital e pelo Estado de São Paulo) de formação ...
.
POLÍTICOS
... de um novo partido político brasileiro (Aliança PELO Brasil) da História. Por isso, sua pré-candidatura à prefeitura paulistana 2020 é real. Até o Carnaval podem rolar as assinaturas necessárias, somando a coordenação dele em 80 cidades paulistas
.
EDITOR
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 “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Integração
O Instituto Butantan foi integrado ao Plano de Risco por
sua expertise em inovação, pesquisa e desenvolvimento de imunizantes. Na área diagnóstica, o
Instituto Adolfo Lutz dará todo
suporte laboratorial para investigação de caso.
O Grupo de Resgate (Grau)
dará suporte no deslocamento e
atendimento inicial e, além disso, o Instituto de Infectologia
Emílio Ribas e o Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), unidades de alta
complexidade, serão as referências na área assistencial. Outras
instituições poderão ser integradas, se houver necessidade.
No momento, as autoridades
internacionais analisam a dinâmica de transmissão do vírus,

Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

suas manifestações clínicas e
fonte de infecção. Ainda assim,
a pasta já está difundindo para
toda a rede de saúde localizada
em São Paulo as recomendações iniciais de prevenção, baseadas nos protocolos da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
“Já orientamos os profissionais de saúde que atuam no Estado para que estejam atentos e
nos informem rapidamente sobre qualquer caso suspeito. Seguiremos articulados com o
Ministério da Saúde, respeitando as diretrizes nacionais e internacionais para qualquer conduta”, ressalta o Secretário de
Estado da Saúde, José Henrique
Germann.
Cuidados
Como não há caso confirmado de coronavírus nem em São
Paulo, nem no Brasil, não há recomendação estrita para os que
residem no território nacional.
Ainda assim, de modo geral, é
importante seguir os mesmos
cuidados previstos na “etiqueta
respiratória”, com relação à gripe (Influenza): cobrir a boca ao
tossir ou espirrar, lavar as mãos
frequentemente, não compartilhar objetos de uso pessoal, limpar regularmente o ambiente e
mantê-lo ventilado.
“Nosso papel é orientar e
tranquilizar todos. Não há motivo para pânico. O monitoramento em curso, com organismos
internacionais de saúde, indica
que a transmissão do coronavírus é limitada localmente, sem
evidências de amplificação da
circulação do vírus, até o momento. Nosso comitê estratégico acompanhará o tema ininterruptamente e nossa rede de saúde conta com serviços de referência na área de Infectologia”,
explica a diretora da Vigilância
Epidemiológica, Helena Sato.
Neste momento, a OMS não
indica realização de triagem de
temperatura de estrangeiros que
chegarem ao País, pois os indivíduos podem estar assintomáticos, considerando que os sinais
podem aparecer em até 14 dias.

Assim, pessoas que viajaram ou
contataram alguém que esteve
em local com transmissão e
apresentaram algum sintoma
suspeito, como febre, tosse e
dificuldade para respirar, deverão evitar o contato com outras
pessoas, seguir a “etiqueta” descrita acima e procurar cuidados
médicos imediatamente.
Antes de ir ao serviço de saúde, é recomendável telefonar
com antecedência e relatar a viagem e os sintomas. Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver
doente. Quem viajar a locais
com transmissão ativa (consulta disponível pela internet)
deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos
ou mortos) e a circulação em
mercados de animais e seus
produtos. Os cidadãos devem
lavar as mãos por pelo menos
20 segundos com água e sabão
ou, na ausência desses itens,
usar antisséptico de mãos à base
de álcool.
Assistência
Os profissionais estão orientados a identificar e notificar
eventual caso suspeito com critérios clínicos e epidemiológicos preconizados pela OMS e
Ministério da Saúde. Do ponto
de vista clínico, devem ser observados casos com febres e
sintomas respiratórios, como
tosse e dificuldade para respirar, associados aos seguintes
aspectos epidemiológicos: histórico de viagem na área com
circulação do vírus, contato
próximo com caso suspeito ou
confirmado laboratorialmente
para coronavírus.
É considerado “contato próximo” quando houver exposição
por período prolongado, com
dois metros de proximidade de
um caso suspeito – por exemplo,
residência no mesmo local ou
contato com fluídos corporais
sem uso de EPI (equipamento de
proteção individual) adequado.
A dinâmica de transmissão
do vírus ainda está em análise
pelas autoridades internacionais,
bem como manifestações clíni-

cas e fonte de infecção. Ainda
assim, a Vigilância Epidemiológica estadual recomenda que sejam tomadas medidas de biossegurança pelos profissionais, a
saber: uso de máscara cirúrgica
no paciente suspeito, que deverá ser identificado e isolado precocemente; higienização completa das mãos; e uso de EPIs.
Como toda doença infecciosa, o tratamento do coronavírus é realizado conforme o quadro clínico do paciente e deve
ser iniciado imediatamente, independentemente da confirmação laboratorial.
Se necessário, amostras deverão ser coletadas o mais rápido possível e enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, laboratório de
referência nacional situado em
SP. Até o momento, nem OMS
nem CDC (Center for Disease
Control and Prevention – Centro de Prevenção e Controle de
Doenças, na tradução) estabelecem que se faça teste de coronavírus para pessoas que não
se enquadrem no critério descrito acima.
Assim, casos suspeitos deverão ser testados inicialmente
para confirmação ou descarte de
outras doenças, especialmente
Influenza, atualmente em circulação no Hemisfério Norte.
Notificação
Os casos suspeitos de infecção pelo coronavírus devem ser
notificados pelo serviço de saúde que atender o paciente imediatamente, em até 24 horas. A
comunicação deve ser feita à
respectiva Secretaria Municipal
de Saúde e ao CIEVS estadual
(Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde)
– por telefone (0800 555 466)
ou
e-mail
(notifica@saude.sp.gov.br).
As informações devem ser
inseridas na ficha de notificação
definida pelo Ministério da Saúde. Os interessados em saber
sobre o cenário nacional podem
consultar o site do Ministério da
Saúde. As novidades sobre o cenário internacional estão relatadas nos boletins da OMS.

Primeiras turmas de 2020 iniciam aulas do
Curso de Libras promovido pelo Estado
A Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência começou, na última
semana, as atividades deste ano
do Curso de Língua Brasileira de
Sinais (Libras), nos módulos
Básico e Intermediário. Cerca de
90 alunos, divididos em quatro
turmas, participam das aulas.
Os conteúdos ministrados
na sede da pasta, na capital, têm
como objetivo ampliar a autonomia e a inclusão do público
com deficiência, bem como
possibilitar a comunicação e

interação entre pessoas com e
sem deficiência auditiva por
meio da Libras.
Segundo dados do último
Censo IBGE, são aproximadamente 9,3 milhões de pessoas
com deficiência no Estado. Desses, 15% são pessoas com deficiência auditiva, somando mais
de 1,8 milhão de cidadãos.
Aprendizado
De acordo com a aluna iniciante no curso de nível Básico,
Ana Lucia Sauto Marinaro, de 59

anos, advogada aposentada, a
importância da Libras foi reconhecida durante o dia a dia. “Resolvi fazer o curso porque já
constatei a necessidade no jurídico e na área médica. Meu filho é médico e, em uma ocasião
de emergência, atendeu uma paciente surda”, salienta.
Já o psicólogo Sandro Souza, de 47 anos, aluno do nível
Intermediário, afirma que pratica o que aprendeu no curso
com pessoas que se comunicam por meio da Libras em sua

rotina. “É uma forma de termos
inclusão e uma boa comunicação com essas pessoas. Quero
ter outras oportunidades, inclusive de fazer o módulo
Avançado. Até aqui, já aprendi
bastante”, revela.
A Libras não é uma linguagem, mas sim uma língua completa, com estrutura gramatical
própria – considerada língua oficial do Brasil desde 2002 e, de
acordo com a lei que a oficializou, possui o mesmo status que
o português.

Fatec: Pesquisa indica que maioria dos
aprovados tem planos de continuar estudos
A continuidade dos estudos
após a formatura está entre os
planos dos aprovados no Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São
Paulo para o primeiro semestre
de 2020. Dos 15.458 selecionados, 58,3% pretendem fazer uma
segunda faculdade e 32,1% se
interessam em cursar uma pósgraduação ou um Master of Business Administration (MBA).
Os dados integram do Relatório Socioeconômico elaborado pela Fundação de Apoio à
Tecnologia (FAT), instituição
responsável pelos processos seletivos das unidades de Centro
Paula Souza (CPS).
Presença feminina
O Relatório Socioeconômi-
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A Secretaria de Estado da
Saúde criou um Plano de Risco
e Resposta Rápida para atuar no
monitoramento do coronavírus.
Embora a circulação esteja restrita a locais específicos da China, a pasta mobilizou uma rede,
que se dedicará a observar o cenário internacional, dialogar
com o Ministério da Saúde e
organismos internacionais, orientar profissionais do SUS em
São Paulo e garantir rápida resposta em eventual necessidade.
O comitê estratégico responsável pelo plano é liderado
pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo e
conta com a participação do
CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica), escritório da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em São Paulo
– que atua em aeroportos e no
porto –, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em
Saúde da capital) – considerando que a cidade é polo de transição internacional –, e o Cosems-SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde),
com apoio de todas as Secretarias Municipais de Saúde.

co mostrou outro número relevante sobre o perfil dos aprovados: o aumento da presença feminina nos cursos superiores
tecnológicos. Um exemplo é o
de Agronegócio em cinco Fatecs. Em Mococa, as mulheres
que optaram por esse curso
representam 60%; em Ourinhos, 53,75%; em Jales, 50%;
em São José do Rio Preto,
42,5%; e 37,5% em Presidente Prudente. O maior aumento foi registrado em Mococa,
22,5%, em comparação com
os aprovados do primeiro semestre de 2019.
Outra área relacionada à
agricultura que tem atraído
mais mulheres é a de Processamento de Produtos Agrícolas e de Origem Animal. Em

Capão Bonito, por exemplo, o
curso de Agroindústria reuniu
o total de 67,5% de público
feminino entre os aprovados.
A presença feminina se destaca também nos cursos do setor de serviços, como Eventos,
Recursos Humanos, Turismo,
Alimentos e Moda. Com 85%
de candidatas aprovadas, Recursos Humanos em Franca é
um exemplo dessa tendência.
Na Fatec Americana, 80% da
turma de Têxtil e Moda também serão de mulheres.
Recomendação
O levantamento também registra que muitos estudantes
chegam às Fatecs por meio de
propaganda boca a boca. Entre
os aprovados, 34,5% afirmam

que ficaram sabendo do Vestibular por meio de amigos;
15,6% por parentes e 21,1% na
escola onde concluíram o Ensino Médio. Essa divulgação
espontânea endossa o importante trabalho desenvolvido
pelas Faculdades de Tecnologia do Estado.
Outros números levantados
pela pesquisa: majoritariamente, os futuros tecnólogos são
jovens (62,44% têm até 23
anos); a maioria é oriunda da
rede pública de ensino
(79,12%); e 84,3% possuem
renda familiar de até 5 salários mínimos. Isso significa que
os rendimentos das pessoas
que moram com os aprovados,
somados, podem atingir o teto
de R$ 4.990.

Governo de SP envia força-tarefa
da Defesa Civil para Minas Gerais
O Governador João Doria
determinou na terça-feira (28)
o envio de uma força-tarefa da
Defesa Civil para oferecer
apoio operacional para as forças de salvamento mineiras.
Atendendo ao pedido do Governo de Minas Gerais, foi enviada uma equipe de São Paulo com quatro técnicos da Defesa Civil e dois geólogos do

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O objetivo é
que eles auxiliem na mensuração dos danos e elaboração
de planos de trabalho, por
causa das chuvas intensas que
atingiram Minas Gerais nos últimos dias.
“São Paulo vai ajudar Minas
Gerais e as vítimas das chuvas
neste Estado. Minha solidarieda-

de aos familiares das vítimas, ao
povo mineiro e nosso auxílio ao
Governador Zema”, disse Doria.
Esse apoio é fundamental para
que as cidades mineiras atingidas
possam listar os danos humanos,
ambientais e de infraestrutura e,
desta forma, atender às exigências para decretação, por exemplo,
de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Com

isso, essas localidades podem solicitar, por exemplo, a destinação
de mais recursos estadual ou federal ou até ajuda humanitária.
Além disso, a equipe também
está apta a realizar vistorias em
locais afetados por escorregamento ou inundação. Além disso, poderá manter interdições,
ampliá-las ou constatar que a
população pode voltar ao local.
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Déficit primário do Governo Central
somou R$ 95,1 bilhões em 2019
As receitas extras do pré-sal
e o empoçamento de recursos
que não conseguiram ser gastos
fizeram o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central) cumprir
a meta de déficit primário, com
folga, em 2019. Segundo números divulgados na quarta-feira
(29) pelo Tesouro Nacional, o
resultado ficou negativo em R$
95,1 bilhões no ano passado,
contra déficit de R$ 120,3 bilhões registrado em 2018.
O déficit primário representa o resultado negativo nas contas do governo desconsiderando
o pagamento dos juros da dívida
pública. Esse foi o sexto ano seguido de resultado negativo nas
contas públicas. Mesmo assim, o
resultado de 2019 foi o melhor
desde 2014, quanto o déficit tinha chegado a R$ 23,482 bilhões.
Apesar da queda no déficit,
o resultado veio pior que o esperado pelas instituições financeiras.
Segundo o Prisma Fiscal, pesquisa do Ministério da Economia divulgada todos os meses, as instituições financeiras esperavam déficit de R$ 86,533 bilhões para o
Governo Central no ano passado.
Em novembro, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, tinha
previsto que o déficit primário
fecharia 2019 em torno de R$
80 bilhões.
Déficit maior
Segundo o secretário do Te-

souro, Mansueto Almeida, o déficit primário veio maior que o
esperado por causa de capitalizações de estatais, que consumiram R$ 10,1 bilhões em 2019,
dos quais R$ 9,6 bilhões apenas
em dezembro. Desse total, a
maior despesa ocorreu com a
Emgepron, empresa da Marinha
que teve injeção de dinheiro do
governo para a construção de
corvetas.
Apenas em dezembro, o déficit primário somou R$ 14,6
bilhões, queda de 55,8%, descontada a inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), em
relação aos R$ 31,7 bilhões registrados em dezembro de 2018.
De acordo com o Tesouro
Nacional, três fatores contribuíram para a diminuição do déficit em 2019. O primeiro foi o
fato de a receita líquida ter vindo R$ 2,4 bilhões acima do projetado no ano passado. Isso
ocorreu por causa do leilão do
excedente da cessão onerosa do
pré-sal, que somou R$ 69,9 bilhões, e pela nova política de
pagamentos de dividendos das
estatais ao Tesouro Nacional,
que totalizaram R$ 21,2 bilhões
no ano passado. O pagamento de
Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido decorrente da venda de
subsidiárias de estatais também
ajudou a reforçar a arrecadação
em cerca de R$ 12 bilhões.

O segundo fator foi a execução da despesa ter ficado R$ 41,5
bilhões abaixo do programado.
Parte dessa diferença deve-se ao
represamento de R$ 17,4 bilhões de recursos em ministérios. Chamado de empoçamento,
esse processo ocorre quando a
equipe econômica libera recursos, mas os ministérios não conseguem gastá-los por problemas
de gestão ou de subvinculações
orçamentárias que dificultam o
remanejamento de verbas.
Com a entrada dos recursos
da cessão onerosa, o governo
descontingenciou (desbloqueou) a total idade do Orçamento em novembro. Apesar do
desbloqueio, os órgãos federais não tiveram tempo de fazer licitações e executar as
despesas, resultando em R$ 7
bilhões autorizados, mas não
gastos pelo governo, além do
empoçamento.
Despesas
Em 2019, as receitas líquidas acumulam alta de 5,6% acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As despesas totais, em contrapartida,
subiram em ritmo menor, 2,7%
acima da inflação. Os gastos com
a Previdência Social subiram 3%
além da inflação, contra alta de
1,3%, também acima da inflação,
dos gastos com pessoal.
As demais despesas obriga-

tórias, no entanto, acumularam
queda de 6,6% descontada a inflação, por causa principalmente da redução de 42,6% dos gastos com os créditos extraordinários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) (-34,3%) e
com subsídios e subvenções (30,6%). Todas as variações negativas consideram o IPCA.
As despesas de custeio (manutenção da máquina pública)
acumularam alta de 7,9% acima
da inflação no ano passado, mas
boa parte do aumento decorreu
do pagamento de R$ 34,1 bilhões do Tesouro à Petrobras,
por causa do acordo da cessão
onerosa.
Os investimentos (obras públicas e compra de equipamentos) somaram R$ 56,593 bilhões, alta de 2,3% além da inflação em relação ao ano passado. Em valores corrigidos
pela inflação, os investimentos
atingiram níveis semelhantes
aos de 2008. Sem a capitalização das estatais, os investimentos teriam totalizado R$
46,5 bilhões.
Os gastos com o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), programa de investimentos federais, somaram R$
27,081 bilhões em 2019, queda de 5,6% em relação a 2018,
descontada a inflação. (Agencia Brasil)

Governo cumpre teto de gastos
com folga de R$ 33,9 bilhões
Os poderes federais cumpriram, com folga de R$ 33,9 bilhões, o teto de gastos em 2019,
divulgou na quarta-feira (29) o
Tesouro Nacional. No ano passado, Executivo, Legislativo,
Judiciário, Ministério Público
da União e Defensoria Pública
da União gastaram R$ 1,373 trilhão. O montante equivale a
97,6% do limite de R$ 1,407
trilhão.
A diferença de R$ 33,9 bilhões, em tese, dá mais margem
de manobra para a União cumprir o teto de gastos para 2020,
fixado em R$ 1,454 trilhão.
Além do valor não executado
pelos órgãos em 2019, uma série de mudanças no Orçamento
de 2020 abriu uma folga adicional de R$ 6,959 bilhões no limite máximo de gastos deste

ano. A principal fonte de recursos veio do fim da multa extra
de 10% do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) paga
pelos empregadores.
No ano passado, todos os
poderes federais gastaram abaixo do teto. O Poder Executivo
gastou 97,6% do limite. O Poder Legislativo (Câmara dos
Deputados, Senado e Tribunal de
Contas da União) executou
95,4% do teto. No Poder Judiciário federal, a execução chegou a 98,7%. A Defensoria Pública da União gastou 91,9% do
limite. O Ministério Público da
União foi o poder que mais gastou, com execução de 99,4%.
Dois motivos contribuíram
para que nenhum órgão federal
estourasse o teto de gastos. O
primeiro foi a não execução to-

tal do Orçamento de anos anteriores, cujo valor é transferido
para o ano seguinte como folga.
O segundo foi a compensação do
Poder Executivo para os demais
Poderes que estourem o teto de
gastos nos primeiros três anos
da medida. Na prática, o Executivo gastava menos para que outros poderes pudessem gastar
mais, sem que o teto federal fosse descumprido.
O último ano em que o mecanismo de compensação de limites vigorou foi em 2019, mas
o Tesouro Nacional não divulgou
a lista de órgãos federais que
receberam ajuda do Poder Executivo. A emenda constitucional
que instituiu o teto previa a compensação para que o Legislativo,
o Judiciário e o Ministério Público pudessem cumprir acor-

dos de reajustes salariais a servidores. A partir deste ano, todos os órgãos federais deixarão
de receber ajuda para se enquadrarem no teto de gastos.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ainda existe folga para
que a União cumpra o teto de
gastos em 2020. No entanto, ele
ressaltou a necessidade de reformas que reduzam os gastos públicos para que o limite não seja
estourado nos p róximos anos.
Ele citou a reforma da Previdência como primeiro passo, mas
destacou a importância de outras
reformas, como a tributária, administrativa e a proposta de emenda
à Constituição emergencial, que
introduz uma série de gatilhos para
cortar gastos em momentos de
crise fiscal. (Agencia Brasil)

Auditoria externa não encontrou
irregularidade em contratos, diz BNDES
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, reafirmou na quarta-feira (29)
que a auditoria externa contratada pela instituição não encontrou irregularidades nos
contratos com o grupo J&F.
Segundo Montezano, “não há
nada mais esclarecer” em relação às operações do banco.
“Com relação aos casos
escandalosos de corrupção
que houve no Brasil e que o
BNDES emprestou recursos
para eles, a gente tem que esclarecer que até hoje nada de
ilegal foi encontrado no BNDES”, disse Montezano.
A investigação se concentrou em apurar evidências de
violação de leis anticorrupção
no Brasil e nos Estados Unidos, envolvendo oito contratos
do grupo com o BNDES, firmados entre 2005 e 2018, que
totalizaram R$ 11,34 bilhões
(R$ 20,1 bilhões, em valores
atualizados pelo IPCA).
Durante entrevista à
imprensa para tratar do tema,
Montezano corrigiu o valor

que teria sido pago com a investigação, de R$ 48 milhões
para R$ 42,7 milhões (em valores pagos em dólar tendo
como base a data em que cada
contrato foi firmado).
A auditoria foi contratada
em 2017 e 2018, durante o
governo do então presidente
Michel Temer, com custo inicial total de R$ 23,4 milhões,
e recebeu dois aditivos. De
acordo com Montezano, em
2018, em razão da ampliação
do volume de trabalho nas investigações, houve uma suplementação no valor de R$
5,067 milhões, realizada em
novembro daquele ano.
Em julho de 2019, em decorrência das investigações
da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do BNDES e da Operação Bullish,
da Polícia Federal, que investigou o favorecimento
do banco ao grupo J&F, foi
aprovado o aumento do escopo da auditoria, com um
novo aditivo de R$ 11,9 milhões no valor do contrato.
Segundo Montezano, a decisão ocorreu antes de sua

posse como presidente do
banco, no dia 3 de julho.
“O escopo adicional da
Bullish e da CPI foi aprovado
no BNDES em diretoria no
dia 2 de julho e no conselho
[diretor] no dia 22 do mesmo mês. Não participei
como diretor-presidente na
aprovação do dia 2 e também
não participei da aprovação
do conselho porque, na regra de governança do banco, o
presidente não faz parte do
conselho”, disse.
Montezano disse que o aditamento era necessário em razão das novas informações trazidas pela CPI e pela operação. Segundo ele, se não houvesse o aumento no escopo da investigação, o relatório final da auditoria ficaria praticamente sem valor e jogaria dúvidas sobre a extensão dos procedimentos de
compliance do banco. “Se isso
não tivesse sido feito, o relatório
seria publicado com a ressalva
existência das duas investigações
o que praticamente o tornaria
invalido [como instrumento
de investigação]”, afirmou.
As explicações do BNDES

ocorrem após o presidente da
República, Jai r Bolsonaro,
ter criticado a auditoria ao
dizer que “tem coisa esquisita”. “Entendi que ele quis
dizer com ‘raspar o tacho’
que parecia que alguém queria gastar todo o dinheiro [do
BNDES] e a gente provou aqui
que não foi o caso, que o banco gastou o necessário para
cumprir o escopo da investigação”, disse Montezano, que
logo após assumir o cargo se
comprometeu a abrir a “caixapreta” do BNDES.
Para Gustavo Montezano, é
“razoável” as pessoas terem
dúvidas sobre as operações do
banco, especialmente as que
envolveram empresas pegas
em casos de corrupção. “É legítimo que o cidadão brasileiro se pergunte como você pode
liberar R$ 20 bilhões para uma
empresa, R$ 50 bilhões para
outra e essas empresas participaram de grandes escândalos
de corrupção e não tem nada
ilegal? É legitimo que o cidadão tenha essa dúvida e pergunte para onde foi o meu dinheiro”, disse. (Agencia Brasil)

Parlamento Europeu
aprova Acordo de
Saída do Reino
Unido da EU
O Parlamento Europeu aprovou na quarta-feira (29), em Bruxelas, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE),
a última formalidade que faltava para que o Brexit se concretize
na próxima sexta-feira (31).
Em uma votação em que bastava uma maioria simples dos
votos expressos, o Parlamento Europeu “carimbou” a saída do
Reino Unido da UE com 621 votos a favor, 49 contra e 13 abstenções.
Três anos e meio depois de o Brexit ter sido aprovado em um
referendo por 52% dos eleitores, em junho de 2016, o processo
– marcado por sucessivas rejeições do Acordo de Saída pelo
Parlamento britânico, que finalmente deu o seu aval após a
clara vitória do conservador Boris Johnson nas eleições de
dezembro passado – chega então ao fim, com a saída do Reino
Unido do bloco europeu a concretizar-se na próxima sexta-feira, às 23h de Londres (mesma hora em Lisboa, 0h de 1º de fevereiro em Bruxelas).
No sábado, 1º de fevereiro, terá início o chamado “período
de transição”, até 31 de dezembro de 2020, durante o qual as
duas partes negociarão a relação futura, já que nesse dia o Reino
Unido irá tornar-se um “país terceiro” para a UE, depois de protagonizar aquele que é o primeiro abandono da história da União
Europeia, que passa a contar com 27 Estados-Membros. (Agencia Brasil)

Irã: imprensa diz que
responsável por
assassinato de
Suleimani morreu
Veículos da imprensa iraniana noticiaram que o agente da CIA
(agência norte-americana de inteligência) responsável pelo assassinato do general iraniano Qasem Suleimani foi morto em
um avião que teria sido abatido por talibãs na segunda-feira (27),
no Afeganistão.
O agente seria Michael D’Andrea. Ele vinha sendo apontado como responsável pela morte do líder da Guarda Revolucionária, durante visita a Bagdá, no Iraque. Segundo a mídia
iraniana, ele está entre as vítimas da queda de um avião militar
norte-americano, que os talibãs dizem ter abatido no início
da semana, na região de Ghazni, a cerca de 900 quilometros
da fronteira iraniana.
A notícia ainda não foi confirmada oficialmente. Os primeiros relatos sobre a morte do agente da CIA foram veiculados
pela imprensa russa. Só depois foi retomada pela imprensa iraniana. A agência de notícias iraniana Tasnim cita fontes russas para
afirmar que “o assassino de Suleimani estava no avião e morreu
na queda”.
Ainda segundo as notícias veiculadas no exterior, D’Andrea
“é a mais relevante figura da CIA no Oriente Médio, tendo sido
responsável por operações no Iraque, Irã e Afeganistão”. Segundo a imprensa estrangeira, a agência refere-se a D’Andrea como
“Ayatollah Mike” ou “o príncipe das Trevas”.
D’Andrea também seria considerado o cérebro do assassinato do dirigente do Hezbollah libanês Imad Mughniyeh, em 2008.
(Agencia Brasil)

Dólar encosta em R$ 4,22
e fecha no maior valor em
mais de dois meses
Em um dia tenso no mercado, a Bolsa de Valores caiu, e o
dólar norte-americano fechou
no maior valor em mais de dois
meses. O dólar comercial fechou a quarta- feira (29) vendido a R$ 4,219, com alta de R$
0,025 (0,59%). A divisa está no
maior valor de fechamento desde 29 de novembro (R$ 4,241).
O dólar iniciou o dia em baixa, mas passou a subir ainda durante a manhã. Na máxima do
dia, por volta das 15h, atingiu
R$ 4,225. A moeda norteamericana acumula valorização de 5,14% em 2020. A volatilidade também se refletiu
na cotação do euro, que fechou
o dia vendido a R$ 4,656, com
alta de 0,72%.
No mercado de ações, o dia
também foi de instabilidade. O
Ibovespa, índice da B3 (antiga
Bolsa de Valores de São Paulo),
fechou o dia com queda de
0,94%, aos 115.385 pontos. O
indicador chegou a abrir em
alta, mas reverteu a tendência
no fim da manhã e passou a operar em baixa.
A sessão foi marcada pelo
receio de que o novo vírus descoberto na China traga impactos
para a segunda maior economia
do planeta. O país asiático con-

firmou hoje a sexta morte pelo
coronavírus, que provoca pneumonia. A China e países próximos adotaram medidas para conter a disseminação da doença.
O confinamento dos habitantes de diversas cidades afetadas
por causa da doença reduz a produção e o consumo da China. A
expectativa de desaceleração da
economia chinesa impacta diretamente países como o Brasil,
que exporta diversos produtos,
principalmente commodities
(bens primários com cotação internacional) para o país asiático.
Com menos exportações, menos
dólares entram no país, pressionando a cotação para cima.
A reunião do Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, também interferiu
nos negócios. A autoridade monetária norte-americana manteve os juros básicos entre 1,5%
e 1,75% ao ano.
Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central define
os juros básicos no Brasil.
Caso a taxa Selic – juros básicos – caia para 4,25% ao ano,
o país se tornará menos atrativo para os investidores externos, e a entrada de dólares diminuirá. (Agencia Brasil)
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Volume de chuvas em Belo Horizonte
é o maior dos últimos 110 anos
Faltando dois dias para o fim
do mês, janeiro de 2020 pode ser
classificado como o mês em que
mais choveu em Belo Horizonte
ao longo dos últimos 110 anos.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até
as 9 h de quarta-feira (29), choveu 932,3 milímetros (mm) na capital mineira. É o maior volume
acumulado para o período, em
toda a série histórica, iniciada em
1910.
Segundo o meteorologista do
Inmet, Olívio Bahia do Sacramento Neto, o volume acumulado ainda não é o maior registrado no
estado. Isso porque, em janeiro
de 1991, a estação de Águas Claras registrou um total de 998,7
mm. Além disso, em 1961, em
Montes Claros, foi registrada
uma precipitação mensal de 956,6
mm.

A ressalva, contudo, é que os
dois maiores resultados dizem
respeito aos totais registrados no
fim dos respectivos meses de janeiro e, faltando ainda dois dias
para janeiro acabar, a previsão é
de mais chuva pelos próximos
dias.
A previsão do próprio Inmet
é de que o céu continue nublado, com chances de pancadas de
chuva e trovoadas em boa parte
de Minas Gerais. A Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno que está favorecendo as
condições para a ocorrência de
temporais no estado começa a
perder força. Por isso, são esperadas chuvas menos intensas nas
regiões norte e leste de Minas,
embora a precipitação possa se
intensificar nas regiões oeste e
sul do estado.
Até as 17 h desta quarta-fei-

ra, as consequências das chuvas
que castigam parte da Região
Sudeste mataram 54 pessoas,
deixaram 38.703 pessoas desalojadas e 8.157 pessoas desabrigadas em todo o estado. São consideradas desalojadas aquelas
pessoas que tiveram que deixar
suas residências e, provisoriamente, se alojar na casa de parentes ou amigos. Já os desabrigados são os que, sem ter para
onde ir, se viram forçados a, provisoriamente, buscar abrigos, na
maioria das vezes improvisados,
em escolas ou igrejas.
De acordo com o último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado às 10 h de quarta-feira,
o maior número de vítimas fatais
foi registrado em Belo Horizonte,
onde o total de mortos chega a
13. Em seguida vem Betim (6);
Ibirité e Luisburgo (com 5 mortes

em cada município). Quarenta e
duas pessoas morreram soterradas e doze afogadas ou por outras causas, após serem arrastadas pelas águas.
As Defesas Civis pedem que,
em caso de chuvas fortes, as pessoas que moram em áreas propensas a alagamentos deixem suas
casas e procurem um lugar seguro. Além disso, as pessoas em
geral devem evitar transitar ou
encostar carros próximos a encostas; monitorar permanentemente as construções erguidas
em ou perto de encostas, ficando atentas ao surgimento de trincas ou rachaduras e evitar movimentar a terra durante o período
em que o solo estiver encharcado. Além disso, é possível pedir
ajuda à Defesa Civil em caso de
dúvidas ou de perigo iminente.
(Agencia Brasil)

Incerteza da economia
cresce 0,5 ponto em
janeiro, diz FGV
O Indicador de Incerteza da
Economia, da Fundação Getulio
Vargas (FGV), subiu 0,5 ponto na
passagem de dezembro de 2019
para janeiro deste ano e chegou
a 112,9 pontos, em uma escala
de 0 a 200 pontos.
De acordo com a FGV, o índice se mantém em um nível historicamente elevado, que é
quando fica acima dos 110 pontos.
Segundo o pesquisador da
FGV Aloisio Campelo Jr., o aumento da incerteza foi influen-

ciado por preocupações no ambiente político interno e no clima externo tenso, marcado pela
ameaça de guerra entre Estados
Unidos e Irã.
O componente mídia, baseado na frequência de notícias
com menção à incerteza nas mídias impressa e online, caiu 0,8
ponto, para 111,6 pontos. Mas
o componente da expectativa,
construído a partir das previsões dos analistas econômicos,
subiu 5,4 pontos, para 112,5
pontos. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A.
CNPJ N° 10.733.201/0001-51 - NIRE N° 35.300.367.171
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 15 de Janeiro de 2020
Data e Horário: 15 de janeiro de 2020, às 10:00 horas; Local: na sede da Sociedade, na Avenida das Nações Unidas, no
14.171, 15º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa: Presidente da assembleia, David Dias de Sousa;
Secretário, Virgilio Borba; Presença e Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o que faculta o § 4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas; Deliberações: Por unanimidade de votos, as seguintes
deliberações foram tomadas: (1) lavratura da ata na forma sumária, como facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei n°
6.404/76; (2) considerando que o montante do capital social se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos
financeiros para o custeio das atividades da Companhia, aprovar a redução do capital social de R$ 1.937.341.566,00
(hum bilhão, novecentos e trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) para
R$ 1.900.341.566,00 (hum bilhão, novecentos milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais)
mediante o cancelamento de 37.000.000 (trinta e sete milhões) de ações ordinárias e a restituição do respectivo valor
aos acionistas. O valor de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais) será restituído aos acionistas, em moeda
corrente, da seguinte forma: ao acionista ALUMINA INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LIMITED o valor de R$ 33.645.765,00 (trinta e três
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais) e ao acionista ALUMINA LIMITED o valor de R$
3.354.235,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais) ;(3) em consequência da
deliberação acima, aprovar a alteração do artigo 5° do estatuto social que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º - O capital social é de R$ 1.900.341.566,00 (hum bilhão, novecentos milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos
e sessenta e seis reais) dividido em 1.900.341.566 (hum bilhão, novecentos milhões, trezentas e quarenta e um mil,
quinhentas e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (hum real) cada”; IV) determinar
à Diretoria que proceda à publicação da ata desta assembleia na forma prevista no artigo 174 da Lei n° 6.404/76 e, quando
oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo; Encerramento: Às 11:00 horas,
após lida, aprovada e assinada a ata da assembleia por todos os presentes. Assinaturas: David Dias de Sousa, presidente da
assembleia; Virgilio Borba, secretário; ALUMINA INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LIMITED, David Dias de Sousa, procurador;
ALUMINA LIMITED, David Dias de Sousa, procurador; MICHAEL PETER FERRARO, David Dias de Sousa, procurador; SERGIO
ILÍDIO DUARTE; MICHAEL LEON SCHMULIAN.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010762-25.2018.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz saber a Maria do Carmo Barros Antunes, CPF
954.069.728-04, que Katarina Anouska Cullen Segnorelli ajuizou ação despejo por falta de pagamento
do imóvel à Rua Freire Farto 484, Jabaquara, e para cobrança de R$ 27.600,00 (jun/18), atualizado e
acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar
ignorado, expede-se edital para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a ação ou peça a
purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
[29,30]
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 44ª VARA CÍVEL - Praça
João Mendes s/nº - 14º andar - sala nº 1400/1414 - Centro - CEP01501-900 Fone: (11) São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 1101119-90.2014.8.26.0100. O Dr. GUILHERME MADEIRA DEZEM, MM Juiz de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a RENATA LEAL
GALVÃO (RG 4.722.944; CPF 985.702.855-15), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ROMULO E REMO lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento do débito de R$829,33 (setembro/2013) a ser atualizado e
acrescida de juros, custas, honorários e demais cominações legais, referente a
taxas condominiais vencidas, além das que se vencerem no curso desta, relativas ao apar tamento 54, do bloco B do condomínio situado na R. Miguel Teles
Júnior, 258/276, Cambuci, Capital. Estando a ré em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se 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. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020.
29 e 30/01
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 29/01/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
Contrato: 102374002365-3 - SED: 628 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): VALTER FERREIRA, BRASILEIRO, INDUSTRIÁRIO, RG. 8.553.467SP, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ANTES DA LEI
6.515/77 COM SANDRA REGINA COVELLI FERREIRA, BRASILEIRA, DO LAR, RG.
9.408.608-SP, CPF DO CASAL Nº 895.449.608-30 E MARCIA TERESA LOPES,
BRASILEIRA, BANCÁRIA, RG. 11.438.006-SP, CPF: 032.629.668-94. Imóvel sito à:
RUA COPACABANA, Nº 553, APARTAMENTO Nº 102, LOCALIZADO NO 10º ANDAR E
VAGA SOB Nº 88-GSP, LOCALIZADA NO 1º SUBSOLO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL
SOLAR DAS GAIVOTAS, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO PAULO/SP.
São Paulo, 29/01/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
29, 30 e 31/01/2020

Cyrela CCP Tururin Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF nº 17.608.061/0001-39 - NIRE 35.227.296.361
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.09.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.446.041,00, sendo R$ 346.041,00 direcionados a
absorção de prejuízos e R$ 1.100.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 1.446.041
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 723.021 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 723.020 quotas de propriedade da sócia Cyrela Commercial Properties
S.A. Empreendimentos e Participações, as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 1.666.200,00 para R$ 220.159,00,
dividido em 220.159 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.09.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Cyrela Commercial Properties S.A.
Empreendimentos e Participações por Thiago K. Muramatsu e Paulo R. Nazar
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009304-92.2013.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEVERINA PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, Casada, Agente
Administrativa, RG 32408222, CPF 258.845.778-93, com endereço à Avenida Ministro Petronio Portela, 1901,
APTO 101 - Bloco A, Vila Amelia, CEP 02802-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Marcio Luiz Vieira, objetivando o pagamento do valor de R$ 5.000,000
relativos à prestação de serviços advocatícios contratados pela requerida visando a defesa técnica de Thiago
da Silva Rodrigues no processo 0064269-78.2012.8.26.0050 que tramitou perante a 24ª Vara Criminal de São
Paulo cujo valor pactuado foi o valor de R$ 7.000,000(sete mil reais) a título de honorários, que deveriam ser
pagos em 10(dez) parcelas mensais e consecutivas de R$ 500,00 cada, tendo a requerida adimplido R$
2.000,00. 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 20(vinte) 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 19 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046562-68.2017.8.26.0100 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, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO BOSCO SOCORRO LOPES LINS - ESPÓLIO, Espólio, na pessoa de seu inventariante e a
Suly Queiroz Lins, CPF 275.426.452-34 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade
"ENElCENTEªDEª3ENHORASª(OSPITALª3ÓRIO LIBANES ªNOªQUALªPROCEDEU SEªOªBLOQUEIOªONLINEªEMªSUASªCONTASªBANCÈRIASªVIAªSISTEMAª
BACEN - Jud., nos valores de R$ 2.920,48, R$ 217,53 e R$ 29,73, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem impugnação,
SOBª PENAª DEª PROSSEGUIRª Aª AÎÍOª 3ERÈª Oª PRESENTEª EDITAL ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª PUBLICADOª NAª FORMAª DAª LEIª .!$!ª -!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2020.
B 29 e 30/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO N° 0116530-69.2009.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 15ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Fernando Antonio Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RIO’S ALIMENTOS
CONGELADOS DA BAHIA LTDA, CNPJ: 13.722.749/0001-94, que lhe foi proposta uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE ATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO LIMINAR por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para cobrança de
R$ 202.140,00, que deverá ser atualizado de junho 2005, até o efetivo pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇAO, por EDITAL, para que efetue o pagamento da dívida, ou apresente Contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 335 do CPC; decorrido o prazo sem pagamento, tampouco oferecimento de Contestação, constituir-se-á de pleno direito
OSªEFEITOSªDAªREVELIAªARTªªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªª"ªªEª30/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021236-94.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VILSINEI BORGES SOARES, CPF 362.556.548-00, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.,
pelo descumprimento de instrumento particular de compromisso de pagamento no valor de R$ 14.624,13. Estando
OªEXECUTADOªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDE SEªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªDOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªDÏBITOª
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
OªCRÏDITOªDOSªEXEQUENTES ªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªDAªEXECUÎÍO ªINCLUSIVEªCUSTASªEªHONORÈRIOS ª
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
JUROSªDEªªUMªPORªCENTO ªAOªMÐS ªSOBªPENAªDEªPENHORAªDEªBENSªEªSUAªAVALIAÎÍOª3ERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª
EMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS.
B 29 e 30/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4002678-91.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Irajá Índio Ribeiro-ME, CNPJ 62.084.835/0001-24, na pessoa de seu representante legal e a
Irajá Índio Ribeiro, CPF 289.736.078-04 e Ricardo Leite Ribeiro, CPF 044.624.118-03, que nos autos da ação de Execução
de Títulos Extrajudicial, requerida por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a fração ideal pertencente ao
executado, correspondente a 50% dos Box nºs 16-B-4 e 16-C-4, ambos localizados no 16º andar do Condomínio Garagem
Automática Hase, à Rua Conselheiro Furtado, nºs 70 e 80, no 2º Subdistrito Liberdade, objeto das matrículas nºs 60.525 e
60.526, respectivamente, do 1º CRI/SP. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora
PORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECEREMªIMPUGNAÎÍO ªSOBªPENAªDEªPROSSEGUIRªAªAÎÍO ª
presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019.
B 29 e 30/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1111773-39.2014.8.26.0100. A MM. Juiza de Direito
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Orion Polimeros Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, CNPJ 05.646.569/0001-42, na pessoa
de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 52.449,40 (out/2014), corrigidos e acrescido
de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que
vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica
do imóvel situado na Rua Rio de Janeiro (Jd Ruyce), nº 151, Casa Grande, Diadema/SP, Parceiro 0010007018,
instalações MTE0006335 e MTE0014170. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital,
PARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª30/01
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo
nº 1025369-82.2014.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Banco
Sudameris Brasil S/A, RAFFAELE GIAIMO, LAERCIO FREIRE VALENTE, FRANCISCO INACIO DATTOLA e
s/m SOLANGE VALASKA DATTOLA, MARIA APARECIDA GERALDINI DE SOUZA, LEANDRO LUIZ DE SOUZ,
CLAUDIA MARIA DE SOUZA e RODRIGO LUIZ DE SOUZA e ADALBERTO VERRONE, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ELPIDIO BAZZO ajuizou
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Tauandé, nº 04, Vila Formosa
3ÍOª0AULO30ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEªEDITALª
PARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARA ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªVINTE ªDIASª
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
PRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª30/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024146-95.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido
Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIO DE SOUZA MARCOS, REPRESENTANTE DE
MS&M COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT, CNPJ 03.570.210/0001-03 e a MÁRIO DE SOUZA
MARCOS, CPF 619.094.408-68, que BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A. lhe ajuizou Ação Monitória,
objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 177.198,47(agosto de 2017), bem como custas
e honorários e demais cominações, referente à cédula de crédito bancário operação 0206000006090300424
Ch Emp Bnp. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
DÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQDGHVHUHPFRQVLGHUDGRVUHYpLVHSUHVXPLUVHmRYHUGDGHLUDV
as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso
GHUHYHOLD DUW,9 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2019.
B 29 e 30/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006239-49.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMPOS SERVIÇOS ME, CNPJ 20.555.075/0001-46, na pessoa de seu representante legal, que Banco
Bradesco S/A ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 24.062,85 (08/2018), referente ao saldo devedor
da Cédula de Crédito Bancário nº 3.864.164. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
OSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªQUANTUMª
RECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ª
ANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRª
APØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOSªËªEXECUÎÍO ªSENDOªFACULTADOªËªEXECUTADA ªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEª
EªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªREMANESCENTEªEMªª
SEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐSª$ECORRIDOSªOSªPRAZOSªSUPRARREFERIDOSªEªSILENTEªAªEXECUTADA ª
SER LHE ÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªª"ªªEª30/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036487-90.2016.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MARIA APPARECIDA DE MORAES, CPF 249.298.168-15, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta
de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Mauro Bandini, alegando em síntese que o autor é colocador do imóvel
localizado nesta Capital na rua Marambaia, 76, Casa Verde, 02513-000, o qual se encontra locado aos corréus (Luiz Eduardo
Eª4HIAGO ªPARAªlNSªEXCLUSIVAMENTEªCOMERCIAIS ªPELOªPRAZOªDEªªMESES ªCOMªINICIOªDEªVIGÐNCIAªEMªªEªTÏRMINOª
PREVISTOªPARAª ªCONFORMEªCONTRATOªESCRITOªCELEBRADO ªlGURANDOªOSªDEMAISªCORRÏUS ªCOMOªlADORESªEªRESPONSÈVEISª
SOLIDÈRIOSªATÏªAªEFETIVAªENTREGAªDASªCHAVESª/CORREªQUEªOSªCORRÏUSªDEIXARAMªDEªPAGARªOSªALUGUÏISªEªENCARGOSªDOSªMESESª
DEªªEª ªESTANDOªAªDEVERªAªQUANTIAªDEª2ª ª ªACRESCIDOªDEªMULTAªMORATØRIAª ªJUROSªDEª
MORAªªAOªMÐS ªCORREÎÍOªMONETÈRIAª4ABELAªDOª4*30 ªCUSTASªPROCESSUAISªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOS ªNAªBASEªDEª ª
CONFORMEªCLÈUSULAªªDOªCONTRATOªDEªLOCAÎÍOª%NCONTRANDO SEªOªRÏUªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª
#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªlCANDOªOªRÏUªADVERTIDOªDOªPRAZOªDEªªDIASªPARAªAPRESENTARªAªDEFESA ªSOBªPENAªDEªSEREMªPRESUMIDOSª
como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do novo Código de Processo Civil, ou
EFETUARªOªPAGAMENTO ªMEDIANTEªDEPØSITOªJUDICIAL ªPARAªOªQUALªlXOªOSªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªEMªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOª
ATUALIZADOª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOª
PRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª3ÍOª0AULO ªªDEªFEVEREIROªDEªªªª"ªªEª

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGDGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGR-DEDTXDUD63'UD$GULDQD&ULVWLQD3DJDQLQL'LDV6DUWL)D]6DEHUD$QD3DXOD&RUUHD &3)
 TXHQRVDXWRVGDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU
)XQGDomR6mR3DXORSURFHGHXVHDSHQKRUDVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHSRUPHLRGR%DFHQ-XGMXQWRDFRQWDGD
UpQRYDORUGH5(VWDQGRDH[HFXWDGDHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHP
GLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGDTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUi
RSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U -XOLR &pVDU 6LOYD GH 0HQGRQoD
)UDQFR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GD /DSD63 )D] 6DEHU D $JULVPHLUH 0RGHQD &3)
 TXH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOROKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXP
REMHWLYDQGR UHFHEHU D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH /LPLWH
GH &UpGLWR 5RWDWLYR HP &RQWD &RUUHQWH  &UpGLWR 3DUFHODGR $GYDQFH (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$5/26('8$5'2%25*(6)$17$&,1,QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 0HQLQD 0RUHQD 7UDQVSRUWH /WGD 2QL[  3DUWLFLSDo}HV H (PSUHHQGLPHQWRV /WGD -DGH
3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGD:DOOH3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGD7UDQVFRO7UDQVSRUWH&ROHWLYR
8EHUOkQGLD /WGD 5.7 3DUWLFLSDo}HV H (PSUHHQGLPHQWRV /WGD H )HQL[ 3DUWLFLSDo}HV H (PSUHHQGLPHQWRV /WGD TXH
QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU -RmR 'LRQtVLR *RPHV HP IDFH GH (PSUHVD GH $XWR ÐQLEXV %RWXFDWX
/WGD H 2XWURV IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD PDQLIHVWHPVH VREUH
R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD IRUPDOL]DGR QRV DXWRV UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRV
PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& (VWDQGR DV UHTXHULGDV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO R TXDO VHUi DIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$',67$6,*$1786(1&,1$6QDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D -RKQ 0DUVKDOO +LOOLHU &3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$OKHDMXL]RX
DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH
GR &UpGLWR 3HVVRDO FRP 3URWHomR GH 2SHUDomR Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR
IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH
(GLWDO GH &LWDomR H ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 0DUFHOOR GR $PDUDO
3HULQR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD%HOD9LVWD(VWDFLRQDPHQWR6&
/WGD 0H &13-   H 5REHUWR &DUORV &3)    TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO GH *LUR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGH
VH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQD
GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5
 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d2(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'HERUDK/RSHVQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D $3$5(&,'2 %(77,1, 3(5(,5$ 3(76+23 0( &13-   H $3$5(&,'2
%(77,1, 3(5(,5$ &3)   TXH %$1&2 %5$'(6&2 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR RV
H[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGR
RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP
TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5
'HFRUULGRV RV SUD]R VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R
SUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 'UD 'HERUDK /RSHV
00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD&RPDUFDGH6mR3DXOR63QDIRUPD
GDOHLHWF)$=6$%(5D5HQDWR/DQ]D7DYDUHVGD6LOYD &3)Q TXH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR
0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GH 5   GHFRUUHQWH GRV &RQWUDWRV GH &UpGLWR
3DUFHODGR *LUR )iFLO QV  H  H &RQWUDWR GH &KHTXH (VSHFLDO Q 
(VWDQGRRPHVPRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVVXSUD
SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR
YDORU GD GtYLGD DUW  GR &3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP H[HFXWLYR
'HFRUULGRVRVSUD]RVDFLPDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR D FXUDGRU D HVSHFLDOHGDGRUHJXODUVHJXLPHQWRDRIHLWRQRV
PROGHVGRDUW,9GR&3&6HUiHVWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODV
VH$VVXQWR&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFRGR%UDVLO6$([HFXWDGR9LVLRQFDUH
2IWDOPRORJLD /WGD (33 H RXWUR (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR
3DXOR'U D 0$5&,$&$5'262QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 9,6,21&$5(2)7$/02/2*,$/7'$(33
&13-  H D ,57$ &5,67,1$ '$ 6,/9$ *8*/,(/02 &3)  TXH SRU HVWH -Xt]R
WUDPLWD GH XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU %DQFR GR %UDVLO 6$ (QFRQWUDQGRVH RV H[HFXWDGRV
HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR QRV WHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU
(',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH
D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV
WHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH      H     

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1086900-72.2014.8.26.0100. A Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição,
Juíza de Direito da 39ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber às corrés Isis Rodrigues, CPF
282.707.788-42 e Renata Rodrigues, CPF 303.531.598-16 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de
Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$ 127.160,99 (16/09/2014), referente ao Instrumento
Particular Termo deAdesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 700.400.230 de 07/12/2010. Estando as
corrés supramencionados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será e edital, afixado e publicado na forma da lei.
30 e 31/01
Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1073626-70.2016.8.26.0100. O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de
Direito da 17ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Viva Modas Kim Ltda Epp, CNPJ
03.773.809/0001-44, na pessoa de seu representante legal e a, Julia Ryunhee Bae, CPF 222.288.988-05 e
Alexandre Sung Won Kim, CPF 273.151.598-86 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação Monitória,
objetivando a cobrança de R$ 97.116,41 (31/07/2016), referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex nº 399.501.278, firmado em 08/07/2014. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereça
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo.
30 e 31/01
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1020993-53.2014.8.26.0100 (USUC 284) 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) Albertina Martins Correa, Prescidio Correa
Neto, Valter Pereira de Oliveira, Sebastião Silvestre Martins, Rosa Gonçalves da Quinta Martins, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Odete Pereira de Oliveira, Sonia Regina Barbosa de Oliveira e Antonio
Barbosa de Oliveira Neto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Estrada do Sabão, nº 1476 Sitio dos Guedes, 40° Subdistrito de Brasilândia - São Paulo SP, com
áreas de 388,96 m², contribuintes n° 107.193.0054-0, 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.
30 e 31/01

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1017896-69.2019.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Fórum Central SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Seong Mi Sung
Hong CPF: 214.888.448-44, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 47.821,60 (Fevereiro/2019), representada pelo inadimplemento das
mensalidades de Fevereiro à Dezembro de 2016 dos 02 Contratos de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 16 de janeiro de 2020.
29 e 30/01
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1132601-17.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Mariana
Medeiros Assed CPF: 263.922.988-23, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/000185 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Execução de
Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 36.209,91 (Dezembro/2018), representada pelo instrumento
particular de confissão de dívida nº 13.636, firmado entre as partes em 20/01/2016. Estando a executada em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. 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.
29 e 30/01

São Paulo, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Jornal O DIA SP

4I For Intelligence Holding S.A. - Em organização

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição da 4I For Intelligence Holding S.A.
Data, Hora, Local: 18.11.2019 às 10h, na sede provisória, Rua Cardeal Arcoverde, 745 - Conjunto avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; (d) autorizar a
701, Sala B, Pinheiros, São Paulo/SP. Presença: A totalidade do capital subscrito: Juan Pedro Diretoria a confessar falência ou iniciar recuperação judicial ou extrajudicial; (e) aprovar a dissolução
Jensen Perdomo, RG 63.964.670-0 SSP/SP, CPF 214.013.648-96; Bruno Rezende da Silva, RG ou liquidação, fusão, incorporação ou cisão da Companhia e/ou de Controladas da Companhia; (f)
37.989.195-5 SSP/SP, CPF 339.061.088-05; Bruno Massaroto Lavieri, RG 43.611.691-1 SSP/SP, aprovar a emissão de quaisquer títulos ou valores mobiliários, inclusive ações, partes beneﬁciárias,
CPF 325.157.698-45; Thiago Luiz Curado, RG 46.066.335-5 SSP/SP, PF 391.499.258-14; Rafael debêntures ou bônus de subscrição, bem como a obter registro de companhia aberta para a
Fernandes Mendonça, RG MG 7609-303 SSP/MG, CPF 000.245.216-20; Alejandro da Rocha Companhia; (g) alterar qualquer disposição do estatuto social da Companhia, exceto se por expressa
Souto Padron, RG 225.817.454 DETRAN/RJ, CPF 140.693.087-33; Leopoldo Millan Gutierre, RG determinação legal; (h) realizar qualquer alteração no objeto social da Companhia; (i) aprovar a
8.758.372-4 SESP/PR, CPF 043.977.829-89, representado neste ato por seus procuradores, Juan destinação, distribuição e/ou retenção de lucros bem como a aprovação de orçamento de capital e/
Pedro Jensen Perdomo e Bruno Rezende da Silva; e Rodrigo Rodrigues Magalhães, RG ou constituição de reserva de contingência, reserva de lucros a realizar e/ou qualquer outra
007.632.619-8 SSP/RJ, CPF 622.569.556-72. Mesa: Juan Pedro Jensen Perdomo - Presidente, Bruno providência que importe em reduzir a distribuição de lucros; (j) recomprar, resgatar ou amortizar
Rezende da Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas: constituir uma S/A., cujo objeto social ações, bem como posteriormente alienar tais ações da Companhia porventura em tesouraria; (k)
seria a participação em outras sociedades, seja como acionista, sócia ou quotista. A companhia terá aprovar a alienação ou aquisição pela Companhia de participações no capital de qualquer sociedade,
o capital social totalmente subscrito de R$ 1.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias assim como constituição de qualquer tipo de gravame ou ônus sobre tais participações, e ingresso
nominativas, todas sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, da Companhia em joint-ventures, consórcios, associações ou outras formas de parceria comercial
conforme lista de subscrição: Juan Pedro Jensen Perdomo: 29.942 ações - R$ 299,42. Bruno semelhantes; (l) aprovar plano de opção de compra de ações; (m) aprovar qualquer modiﬁcação de
Rezende da Silva: 23.479 ações - R$ 234,79. Bruno Massaroto Lavieri: 18.420 ações - práticas contábeis, exceto aquelas determinadas por imposição legal; (n) autorizar o levantamento
R$ 184,20. Thiago Luiz Curado: 18.420 ações - R$ 184,20. Rafael Fernandes Mendonça: 4.999 de recursos pela Companhia, mediante contratos de empréstimo, ﬁnanciamento ou a qualquer outro
ações - R$ 49,99. Alejandro da Rocha Souto Padron: 1.600 ações - R$ 16,00. Leopoldo Millan título; (o) alterar o número de Diretores da Companhia; e (p) aprovar as remunerações dos principais
Gutierre: 2.140 ações - R$ 21,40. Rodrigo Rodrigues Magalhães: 1.000 ações - R$ 10,00, todos executivos e administradores da Companhia. Capítulo IV - Administração – Diretoria: Artigo 15.
em moeda corrente nacional. Total: 100.000, R$ 1.000,00. Aprovação dos estatutos da Companhia. A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei e deste estatuto social.
Constituição da 4I For Intelligence Holding S.A.. A eleição da Diretoria, cujo mandato, em caráter Artigo 16. A Diretoria será composta por 2 diretores, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Viceexcepcional, deverá durar até a realização da 1ª AGO, sendo de rigor ainda ﬁxar-se os honorários. A Presidente, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de até 3 anos e por ela destituíveis a
Diretoria será composta: Juan Pedro Jensen Perdomo, como diretor presidente e Bruno qualquer tempo, permitida a reeleição. Artigo 17. A investidura dos diretores eleitos se dará
Rezende da Silva, como diretor vice-presidente, os quais declaram, sob as penas da lei, que não mediante termo lavrado no livro de atas da Diretoria, independentemente de caução. Em caso de
estão impedidos de exercer atividades mercantis e foram empossados de imediato mediante a reeleição, a investidura será declarada pelo próprio órgão que tiver deliberado a reeleição, servindo
assinatura dos termos de posse. Fixados os honorários da Diretoria em R$ 350,00 mensais o termo anterior. § 1º. O prazo de gestão dos diretores se estende até a investidura dos novos eleitos.
globalmente, até a próxima assembleia geral que os reveja, deixando a critério da Diretoria, a § 2º. O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.
distribuição da verba entre os seus membros. O Conselho Fiscal não foi instalado, uma vez que não Artigo 18. Ocorrendo a vacância do cargo de diretor ou em caso de impedimento do titular, caberá à
houve solicitação nesse sentido por parte dos acionistas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, Assembleia Geral eleger o novo diretor ou designar o substituto, que completará o prazo de gestão
18.11.2019. Juan Pedro Jensen Perdomo - Presidente da mesa e Acionista, Bruno Rezende da Silva do substituído. Em se tratando de ausência ou impedimento temporário, o diretor será substituído
- Secretário da mesa e Acionista. Bruno Massaroto Lavieri, Thiago Luiz Curado, Rafael Fernandes pelo seu par, que cumulará a sua função com a do substituído. Artigo 19. A remuneração dos
Mendonça, Alejandro da Rocha Souto Padron, Leopoldo Millan Gutierre, Rodrigo Rodrigues diretores será estabelecida por deliberação tomada em assembleia geral, pelos votos aﬁrmativos de
Magalhães - Acionistas. Advogado: João Otávio Pinheiro Olivério - OAB/SP 234.456. JUCESP-NIRE acionistas que representem, no mínimo, 75% das ações com direito a voto. Artigo 20. Observado o
3530054550-8 em 03.12.2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.
disposto neste estatuto social, a Diretoria terá amplos e gerais poderes de gestão das atividades
Estatuto Social da 4I For Intelligence Holding S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, sociais, podendo representar a Companhia ativa e passivamente perante bancos, companhias de
Objeto e Duração: Artigo 1. A Companhia, regida por este estatuto social e pelas leis em vigor, crédito, ﬁnanciamento e investimentos, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais
tem a denominação de 4I For Intelligence Holding S.A. (“Companhia”) e sede, domicílio e foro em ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal. Artigo 21. Compete ao
São Paulo/SP, Rua Cardeal Arcoverde, 745 - Conjunto 701, Sala B, Pinheiros, CEP 05407-001, sendo Diretor Presidente: (a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, assim como as resoluções das
permitida a abertura ou encerramento de estabelecimentos, ﬁliais e escritórios da Companhia no Assembleias Gerais e da Diretoria; (b) representar, isoladamente, a Companhia ativa e passivamente
país por deliberação da Diretoria. Artigo 2. A Companhia tem por objeto as atividades de em juízo ou fora dele; (c) presidir as Assembleias Gerais de acionistas e reuniões da Diretoria; e (d)
participação em outras sociedades, seja como acionista, sócia ou quotista. Artigo 3. A duração da representar os Diretores ausentes ou impedidos, ou cumular o cargo da Diretoria vago, até a eleição
Companhia é indeterminada. Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 4. O capital social, totalmente da nova Diretoria. Artigo 22. Compete ao Diretor Vice-Presidente: (a) a supervisão e a administração
subscrito e integralizado, é de R$ 1.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas, e sem geral dos negócios sociais, cumprindo e fazendo cumprir o Estatuto Social, as deliberações da
valor nominal. § 1º. Aos acionistas é vedada a transferência de suas ações, em parte ou Assembleia Geral e da Diretoria; (b) representar, isoladamente, a Companhia ativa e passivamente
integralmente, sem o prévio e expresso consentimento dos acionistas remanescentes, que terão em juízo ou fora dele; e (c) representar o Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos.
prioridade, em igualdade de condições, na aquisição das ações disponíveis, na exata proporção do Artigo 23. Qualquer ato ou contrato que implique a assunção de responsabilidade ou obrigação por
número de ações que cada um já possuir na Companhia, excluída a participação do acionista parte da Companhia deverá ser praticado, sob pena de não produzir efeitos, e respeitado o Artigo
ofertante. § 2º. O acionista que desejar vender suas ações deverá, para os ﬁns do parágrafo anterior, acima, isoladamente, por qualquer dos diretores, ou por um mandatário com poderes especíﬁcos
comunicar por escrito sua intenção aos demais acionistas por meio de carta registrada com aviso de para tanto. § Único: O prazo de validade das procurações outorgadas pela Companhia, com exceção
recebimento ou notiﬁcação extrajudicial, os quais terão o prazo individual de 30 dias para o exercício das procurações com poderes ad judicia, não poderá ser superior a 1 ano. Artigo 24. São
do direito de preferência, contados da data do recebimento da comunicação. § 3º. O direito de expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer
preferência dos acionistas que não se interessarem pela aquisição das ações disponíveis passará dos acionistas, diretores, procuradores ou empregados que a envolverem em obrigações relativas a
aos demais acionistas, sempre na proporção das ações que cada um já possuir na Companhia, negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como ﬁanças, avais, endossos ou quaisquer
excluída a participação do acionista ofertante. § 4º. Na resposta à comunicação do acionista outras garantias em favor de terceiros, salvo se expressamente autorizados pela Assembleia Geral.
retirante, cada acionista remanescente deverá especiﬁcar se irá ou não exercer o seu direito de Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 25. Conselho Fiscal da Companhia somente será instaurado
preferência e o montante de ações que pretende adquirir, já prevendo, inclusive, a hipótese do não a pedido dos acionistas, representando o percentual mínimo estabelecido em lei. Quando instaurado,
exercício da opção por algum outro acionista. Artigo 5. As ações são indivisíveis perante a o Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou
Companhia e cada ação confere o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. não, eleitos pela Assembleia Geral. § Único. A Assembleia Geral, deliberando sobre a instauração
Artigo 6. As ações da Companhia serão registradas em Livro de Registro de Ações próprio da do Conselho Fiscal e a eleição dos membros e suplentes, ﬁxará também sua remuneração. Somente
Companhia. Artigo 7. Os acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia, que terão direito à remuneração os Conselheiros Fiscais em exercício. Capítulo VI - Exercício Social,
estabeleçam cláusulas e condições para alienação de ações de emissão da Companhia, disciplinem Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros: Artigo 26. O exercício social encerraro direito de preferência ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados se-á no dia 31 de dezembro de cada ano civil, data em que serão levantados o balanço patrimonial e
pela Companhia e por sua administração. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 8. A as demonstrações ﬁnanceiras exigida por lei. Artigo 27. No ﬁm de cada exercício será levantado um
Assembleia Geral reunir-se-á, na sede social, (i) ordinariamente dentro dos 4 meses seguintes ao balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Dos lucros líquidos veriﬁcados, será
término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei n° deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal que não excederá 20% do capital
6.404/76 e (ii) extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 9. A social. O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, desde que tenha
Assembleia Geral deverá ser convocada pelo Diretor Presidente, instalando-se na forma prevista em sido distribuído aos acionistas um dividendo obrigatório de 25%, na forma do artigo 202, da Lei
lei. Artigo 10. Compete ao Diretor Presidente e, na sua ausência ou impedimento, ao acionista mais 6.404/76 e ressalvado o disposto no §3º, do artigo 202, da Lei 6.404/76. Artigo 28. É facultado o
antigo, instalar e presidir a Assembleia Geral, cabendo-lhe nomear o Secretário dentre os presentes, levantamento de balanços intermediários, semestralmente ou em menores períodos, bem como a
os quais dirigirão os trabalhos. Artigo 11. Somente serão admitidos à Assembleia Geral os declaração, por determinação da Diretoria, da distribuição de lucros por conta dos lucros do
acionistas que comprovarem tal condição mediante a prova do registro das ações em seu nome até exercício, ad referendum da Assembleia Geral. § 1º. A Diretoria poderá pagar juros sobre o capital
três dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral. Artigo 12. As Assembleias próprio aos acionistas. § 2º. Os dividendos intermediários ou intercalares e os juros sobre o capital
Gerais serão validamente instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas próprio, declarados e/ou pagos em cada exercício social, poderão, a critério da Assembleia Geral, ser
detentores de ações representativas de, no mínimo, 75% do capital social da Companhia e, em imputados ao dividendo obrigatório pertinente ao exercício social em que forem distribuídos.
segunda convocação, com qualquer número. Artigo 13. Ressalvadas as hipóteses de quórum Capítulo VII - Liquidação: Artigo 29. A Companhia entrará em liquidação nos casos legais,
qualiﬁcado previstas neste estatuto social ou na legislação aplicável, as deliberações deverão ser cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho
aprovadas pelos votos aﬁrmativos de acionistas detentores de, no mínimo, a maioria das ações com Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação. Capítulo VIII - Disposições Gerais:
direito a voto. Artigo 14. Sem prejuízo do artigo anterior, a prática dos seguintes atos está sujeita à Artigo 30. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela legislação sobre as sociedades por
prévia aprovação pelos votos aﬁrmativos de acionistas detentores de, no mínimo, 75% das ações ações em vigor, pelas disposições legais, por resoluções da Assembleia Geral. Artigo 31. Fica eleito
com direito a voto: (a) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os Diretores e membros do Conselho o foro da Comarca de São Paulo/SP, para conhecer e dirimir qualquer dúvida oriunda do presente,
Fiscal da Companhia; (b) suspender o exercício dos direitos do acionista; (c) deliberar sobre a com exclusão de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

Geribá Investimentos em Energia S.A.
CNPJ/MF 34.831.785/0001-66 - NIRE 353.0054135-9
Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 16/01/2020
1. Data, Horário e Local: em 16/01/2020, às 10hs, na sede da Geribá Investimentos em Energia S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Dr.
Renato Paes de Barros 750, 17º andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001. 2. Convocação: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de
convocação com fundamento no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presenças: acionistas representando 100% do capital social votante
da Companhia, conforme se verifica das assinaturas do “Livro de Presença de Acionistas”. 4. Mesa: Presidente: Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo; Secretário: Sr. Marko Jovovic.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (5.1) a realização, pela Companhia, da 1ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no montante
total de R$85.000.000,00 (“Debêntures” e “Emissão”), as quais serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, ou qualquer esforço de colocação perante investidores indeterminados; (5.2) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as medidas para
efetivar a Emissão, incluindo (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; (ii) contratar
os prestadores de serviços necessários para a Emissão (tais como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos e demais instituições que,
eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão), fixando-lhes os respectivos honorários; (5.3) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima
que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data desta assembleia geral; e (5.4) tendo em vista que o jornal “Diário do Comércio” saiu de circulação, ratificar
as publicações legais da Companhia realizadas no jornal “O Dia SP” e definir que as futuras publicações legais da Companhia sejam feitas no jornal “O Dia SP”. 6. Deliberações:
Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1 Aprovar a realização da Emissão, com
as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da competente escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de
Emissão”): I. Destinação dos Recursos. Obtidos pela Emissora com a Emissão serão destinados à aquisição pela Emissora de participação em outras sociedades, compra de
direitos creditórios, bem como para seu capital de giro e o desenvolvimento de seus negócios e de suas controladas. II. Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação
privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou qualquer esforço de colocação perante investidores indeterminados.
III. Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures desta Emissão serão subscritas em até 30 dias a contar da Data de Emissão (“Prazo de Subscrição”). O preço
de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário. A subscrição das Debêntures será realizada por meio da assinatura do Boletim de Subscrição cujo modelo estará
anexo à Escritura de Emissão. As Debêntures da presente emissão serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, em moeda corrente nacional,
através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para conta corrente de titularidade da Emissora, fora do âmbito da B3. IV. Depósito para Negociação. As Debêntures serão
depositadas no CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), para a liquidação
financeira dos eventos de pagamento previstos na Escritura e das negociações das Debêntures, sendo as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures poderão
ser negociadas em mercado secundário na B3. V. Número da Emissão. As Debêntures representam a primeira emissão de debêntures da Companhia. VI. Valor Total da Emissão.
O valor total da Emissão será de R$85.000.000,00, na Data de Emissão. VII. Quantidade. Serão emitidas 85.000 Debêntures. VIII. Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão
valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). IX. Séries. A Emissão será realizada em 3 séries, sendo a 1ª série composta por 42.500
Debêntures (“Debêntures da 1ª Série”), a 2ª série composta por 20.000 Debêntures (“Debêntures da 2ª Série”) e a 3ª série composta por 22.500 Debêntures (“Debêntures da
3ª Série”), todas quirografárias de acordo com as condições previstas na Escritura de Emissão. X. Forma e Comprovação da Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a
forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo
escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do
Debenturista. XI. Conversibilidade. Os detentores das Debêntures poderão, a qualquer momento, solicitar a conversão de suas Debêntures em ações nominativas e sem valor
nominal de emissão da Emissora nos termos do artigo 57 e 166, III, da Lei das S.A. e das disposições abaixo. A Emissora, dentro do limite permitido em lei e em seus atos
societários, tomará todas as providências necessárias à consumação dos eventos elencados supra, passando o Debenturista a ser acionista da Emissora. A conversão de
Debêntures em ações da Emissora deverá ser realizada em até 5 Dias Úteis contados da Data de Conversão (como abaixo definido). No prazo de até 5 Dias Úteis contados do
recebimento pela Emissora da solicitação de conversão pelo Debenturista, o Escriturador ou a Emissora enviará notificações à instituição responsável pela escrituração das
Ações, com cópia para a Emissora, no caso de envio pelo Escriturador, requerendo a conversão das Debêntures na quantidade solicitada pelo Debenturista, no 5º Dia Útil após
a data de recebimento de referida notificação, respeitados os prazos e procedimentos constantes da Escritura, e o registro para conversão das Debêntures na B3. Cada uma das
Debêntures será conversível em 1.000 novas ações ordinárias representativas do capital social da Emissora, com as mesmas características das ações ordinárias previstas no
estatuto social da Emissora na data da assinatura da Escritura de Emissão. Caso a conversão das Debêntures resulte em número fracionário de ação, a parcela correspondente
a tal fração será devida em moeda corrente nacional, na data da solicitação de conversão, devendo o pagamento ser realizado até o 5º Dia Útil subsequente à Data de Conversão
tendo por base o valor patrimonial da ação. Quando o somatório das frações oriundas de conversões de cada debenturista for superior a 1 ação este não mais terá direito ao
pagamento em moeda corrente nacional da fração que exceder a 1 ação. As ações ordinárias da Emissora que forem emitidas em decorrência da conversão terão os mesmos
direitos, preferências e vantagens estatutariamente garantidos às ações ordinárias da Emissora, na data de conversão das Debêntures, e farão jus a todos os dividendos,
bonificações e demais vantagens que venham a ser declarados em atos societários da Emissora a partir da data da solicitação da conversão pelo Debenturista, ressalvado,
porém, que as ações ordinárias resultantes da conversão de Debêntures participarão em dividendos que venham a ser distribuídos relativamente aos lucros apurados no exercício
social no qual ocorreu a conversão, pro rata temporis, com base no período de tempo compreendido entre a Data de Conversão e o término do exercício social. Os Debenturistas
exercerão a opção de conversão das Debêntures em ações ordinárias representativas do capital social da Emissora através do envio de solicitação de conversão à Emissora.
Para todos os efeitos legais, a data de conversão será a data de entrega da solicitação de conversão pelo Debenturista à Emissora (“Data de Conversão”). Para as Debêntures
que estiverem registradas em nome do titular B3, deverão ser observados os procedimentos operacionais previstos nos regulamentos da B3. O aumento de capital resultante da
emissão de ações ordinárias em decorrência da conversão das Debêntures em ações será realizado e averbado na JUCESP, no prazo de até 30 dias subsequentes à efetivação
do aumento, observada a forma estabelecida no inciso III, do artigo 166 da Lei das S.A. XII. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da
Lei das S.A. XIII. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 16/01/2020 (“Data de Emissão”). XIV. Prazo e Data de Vencimento.
Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, (i) o prazo das Debêntures da
1ª Série será de 8.779 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 29/01/2044 (“Data de Vencimento da 1ª Série”); (ii) o prazo das Debêntures da 2ª Série
será de 8.780 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30/01/2044 (“Data de Vencimento da 2ª Série”); e (iii) o prazo das Debêntures da 3ª Série será de
8.781 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 31/01/2044 (“Data de Vencimento da 3ª Série”). XV. Pagamento do Valor Nominal Unitário. Ressalvadas
as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e de Amortização Extraordinária Obrigatória, nos termos previstos na Escritura de Emissão,
o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago pela Emissora na Data de Vencimento de cada uma das Séries de Debêntures. XVI. Retorno. Sem prejuízo dos pagamentos em
decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, cada uma das Debêntures atribuirá a seu
titular o direito ao recebimento do Valor Nominal Unitário e, caso aplicável, à Participação nos Lucros (conforme definido abaixo) e dos Encargos Moratórios, nos termos dos itens
“Participação nos Lucros” e “Pagamento da Participação nos Lucros”. XVII. Participação nos Lucros. As Debêntures farão jus a uma participação de 90% dos Lucros (conforme
definido abaixo) da Emissora (“Participação nos Lucros”), na seguinte proporção: a) As Debêntures da 1ª Série farão jus à Participação nos Lucros equivalente a 50% dos Lucros
da Emissora; b) As Debêntures da 2ª Série farão jus à Participação nos Lucros equivalente a 21,18% dos Lucros da Emissora; e c) As Debêntures da 3ª Série farão jus à Participação
nos Lucros equivalente a 18,82% dos Lucros da Emissora. Ao final de cada exercício social, a administração da Emissora fará elaborar, com base na escritura mercantil da
Emissora, as demonstrações financeiras exigidas na Lei das S.A., relativas ao exercício social então encerrado, preparadas de acordo com os princípios e critérios previstos no
seu artigo 176 e seguintes e geralmente aceitos na República Federativa do Brasil (“Demonstrações Financeiras”). O montante total da Participação nos Lucros devida aos
Debenturistas será determinado com base no Lucro apurado nas Demonstrações Financeiras anuais da Emissora, observado o disposto no item “Pagamento da Participação
nos Lucros” abaixo a respeito do pagamento em períodos trimestrais. Cada Debênture de cada uma das Séries conferirá ao seu titular o pagamento a título de Participação nos
Lucros o montante em Reais equivalente à divisão (a) do montante em Reais correspondente ao percentual da Participação nos Lucros previsto para a respectiva Série; pelo (b)
número total das Debêntures da respectiva Série desta Emissão, observadas as demais disposições da Escritura de Emissão. Para os fins da Emissão, “Lucro” significa resultado
do exercício social da Emissora, deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o IR e da CS sobre o lucro, de acordo com o disposto no artigo 189 da Lei das S.A. XVIII.
Pagamento da Participação nos Lucros. A Emissora pagará o montante correspondente à Participação nos Lucros em períodos trimestrais, com base em balanços a serem
levantados pela Emissora ao final de cada trimestre do ano civil. Os montantes correspondentes à Participação nos Lucros trimestrais relativas ao primeiro, segundo e terceiro
trimestres do exercício social da Emissora serão calculados com base no Lucro apurado em balanço trimestral elaborado após o encerramento do respectivo trimestre, nos termos
da cláusula 16 do Estatuto Social da Emissora e do artigo 204 da Lei das S.A. O montante correspondente à Participação nos Lucros anuais será calculado com base no Lucro
apurado nas Demonstrações Financeiras anuais da Emissora aprovadas pelos acionistas da Emissora, reunidos em assembleia geral ordinária, a ser convocada e realizada nos
prazos e termos da Lei das S.A. Os pagamentos dos montantes correspondentes à Participação nos Lucros trimestrais relativas ao 1º, 2º e 3º trimestres do exercício social da
Emissora serão efetuados até quinto Dia Útil dos meses de maio, agosto e novembro, respectivamente. O pagamento do montante correspondente ao trimestre a encerrar-se em
31.03.2020 se fará juntamente com o pagamento da Participação nos Lucros referentes ao trimestre a encerrar-se em 30.06.2020 até o quinto Dia Útil do mês de agosto. O
pagamento dos montantes correspondentes à Participação nos Lucros anuais será feito pela Emissora no quinto Dia Útil após a aprovação, pelos acionistas da Emissora, reunidos
em AGO, das Demonstrações Financeiras anuais da Emissora. Os Debenturistas que solicitarem a conversão das Debêntures farão jus à Participação nos Lucros pro rata temporis,
com base no período de tempo compreendido entre o início do exercício social em que for solicitada a conversão e a Data de Conversão até a Data de Conversão e, a partir de
então, participarão dos dividendos que venham a ser distribuídos relativamente aos lucros apurados no exercício social no qual ocorreu a conversão, pro rata temporis, com
base no período de tempo compreendido entre a Data de Conversão e o término do exercício social. A Companhia obriga-se a enviar comunicação individual a todos os
Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação, ao Agente Fiduciário e à B3, pelo menos 3 Dias Úteis antes da data do evento de
pagamento da Participação nos Lucros (“Comunicação de Pagamento de Participação nos Lucros”). Na Comunicação de Pagamento de Participação nos Lucros deverá constar:
(i) a data de pagamento de Participação nos Lucros, que deverá ser um Dia Útil; (ii) o valor do pagamento de Participação nos Lucros; e (iii) quaisquer outras informações
necessárias à operacionalização do pagamento de Participação nos Lucros, conforme o caso. XIX. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. XX.
Atualização monetária das Debêntures. Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. XXI. Prêmio. As Debêntures não farão jus ao recebimento
de prêmio. XXII. Amortização Extraordinárias Obrigatórias. A Emissora fará amortizações extraordinárias obrigatórias do Valor Nominal das Debêntures, até o montante
correspondente a 98% do Valor Nominal das Debêntures (“Amortizações Extraordinárias Obrigatórias”). A Emissora deverá pagar aos Debenturistas as Amortizações
Extraordinárias Obrigatórias sempre que o Caixa Livre (como abaixo definido) da Emissora, apurado nas datas referidas abaixo for superior ao resultado da seguinte fórmula:
“Caixa Livre” significa: Caixa da Emissora (assim entendidos os depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata), menos: Provisão para o IRPJ e a CSLL; Participação nos
Lucros das Debêntures a ser paga de acordo com o item “Pagamento da Participação nos Lucros” acima; Provisão para o pagamento dos dividendos anuais aos acionistas da
Emissora; R$36.000,00 a permanecer no Caixa a todo o tempo. O Caixa Livre será apurado pela Emissora ao final de cada trimestre civil, nos mesmos prazos previstos para o
pagamento da Participação nos Lucros, conforme previsto no item “Pagamento da Participação nos Lucros” acima. A Companhia obriga-se a enviar comunicação individual a
todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação, ao Agente Fiduciário e à B3, pelo menos 3 Dias Úteis antes da data do evento
de pagamento de Amortização Extraordinária Obrigatória (“Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória”). Na Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória
deverá constar: (i) a Data da Amortização Extraordinária Obrigatória, que deverá ser um Dia Útil; (ii) parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário objeto
da Amortização Extraordinária Obrigatória; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Obrigatória, conforme o caso.
Ressalvado o disposto neste item, a Emissora não poderá, voluntariamente, realizar amortizações extraordinárias facultativas de qualquer das Debêntures. XXIII. Resgate
Antecipado Facultativo. A Emissora não poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Debêntures. XXIV. Aquisição das Debêntures. A Emissora poderá,
a qualquer tempo, adquirir Debêntures, desde que observe o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das S.A. e na regulamentação aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas pela
Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para
permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus às mesmas condições aplicáveis às demais Debêntures da referida série. XXV.
Vencimento Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, que deverão seguir
o padrão de mercado para operações similares e os precedentes da Companhia em suas operações de crédito, e incluirão, entre outras hipóteses, o inadimplemento de obrigações
previstas na Escritura de Emissão, descumprimento de decisões judiciais, pedidos de falência ou de recuperação judicial, oneração ou perda de ativos, sendo que a diretoria da
Companhia ficará responsável por negociar valores de referência, prazos de cura, exceções e ressalvas aos vencimentos antecipados, cujas redações finais serão refletidas na
Escritura de Emissão. 6.2 Aprovar a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a Emissão, incluindo (i) celebrar todos os documentos e
seus eventuais aditamentos, incluindo a Escritura de Emissão e seus respectivos aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; (ii)
contratar os prestadores de serviços necessários para a Emissão (tais como agente fiduciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos e demais instituições que,
eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão), fixando-lhes os respectivos honorários. 6.3 Aprovar a ratificação de todos os atos relacionados às matérias
acima que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data desta assembleia geral. 6.4 Tendo em vista que o jornal “Diário do Comércio” saiu de circulação,
ratificar as publicações legais da Companhia realizadas no jornal “O Dia SP” e definir que o jornal de grande circulação a ser utilizado pela da Companhia no futuro seja “O Dia
SP”. 7. Esclarecimento: os acionistas autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º,
da Lei das S.A. 8. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente:
Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo; Secretário: Sr. Marko Jovovic. Acionistas: Geribá RE Investimentos e Participações II Ltda. e Winkel Consultoria e Participações S.A. Certifico
que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 16/01/2020. Marko Jovovic - Secretário.

Baluarte SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ.MF nº 10.483.025/0001-47 - NIRE 35.222.833.393
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 29.01.2020, os abaixo-assinados, a saber: (i) Terra Molhada Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ.MF
01.152.395/0001-00, JUCESP NIRE 35.213.713.747, por seu Diretor Presidente Ricardo Magnanini Auriemo, e por seu Diretor Renato Magnanini Auriemo, RG 28.287.287-5 SSP/SP, CPF.MF 283.638.548-08; (ii) Ricardo Magnanini Auriemo,
brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG 11.966.823-3-SSP-SP e CPF.MF 261.924.938-47; e (iii) Refazenda Participações
Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ 06.207.239/0001-13 e JUCESP NIRE 35.218.936.621, por seu administrador, Ricardo
Magnanini Auriemo; únicos sócios reuniram-se, com a ﬁnalidade de deliberar acerca da aprovação da redução do capital social, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social, passando de R$ 15.659.341,00 para R$
12.527.473,00, com uma redução de R$ 3.131.868,00, e o cancelamento de 3.131.868 quotas de titularidade da Refazenda Participações Ltda., que se retira da Sociedade. Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª - O capital social é de R$
12.527.473,00, dividido em 12.527.473 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado, assim
distribuído entre os sócios: (i) Terra Molhada Participações Ltda. possui 12.527.472 quotas, no valor total de R$ 12.527.472,00;
e (ii) Ricardo Magnanini Auriemo possui 1 quota no valor total de R$ 1,00. § Único. A responsabilidade de cada sócio é limitada
ao valor de suas quotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052
da Lei 10.406/2002.” Nada mais. São Paulo, 29.01.2020. P. Terra Molhada Participações Ltda., Ricardo Magnanini Auriemo, Renato Magnanini Auriemo; Ricardo Magnanini Auriemo por si e por Refazenda Participações Ltda.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação dos executados ARNALDO TALEISNIK (RG nº
1.539.169 e CPF nº 128.647.228-87) e PAULETE TALEISNIK (RG nº 4.895.602). O Dr. Rodrigo Galvão
Medina, MM Juíz de Direito da 9ª Vara Civel do Foro Central/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o
presente Edital de 1° e 2° Praças do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam,
que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de Cobrança em fase de Execução, ajuizada por
CONDOMINIO EDIFICIO ROGER ZMEKHOL, Processo nº 1035894-51.1999.8.26.0100, tendo sido
designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido
no estado em que se encontra e a praça será realizada por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 do Código
de Processo Civil e regulamentada pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por meio do portalwww.allianceleiloes.com.br . A 1ª Praça terá início no dia 02/03/2020 às 14:00
horas e término dia 05/03/2020 às 14:00 horasonde serão aceitos lances de interessados previamente
cadastrados no sitewww.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação
em 1º Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 05/03/2020 às 14:01 horas que se
estenderá por nomínimo vinte dias e se encerrará em 30/03/2020, às 14:00 horas. Em segunda praça, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento), ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz,
não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. As praças
serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, através do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por con

@
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0102943-67.2006.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio
Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO JUSTIANO LION, CPF 225.657.168-85, que
contra si e King Wck Comércio de ArtigosTêxteis Ltda – EPP, e Woon Chae Kim (já citados), lhes foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando a cobrança de
R$19.374,39 (março/2006), referente ao contrato de abertura de crédito 40/00128-8, de 19/08/2004. Estando
o coexecutado em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para pagar a dívida no prazo de 03 dias
úteis, hipótese em que os honorários serão reduzidos pela metade. No prazo para embargos (15 dias), e
reconhecido o crédito do exequente, desde que comprovado o depósito de 30% do valor atualizado do débito
acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá o coexecutado valer-se do disposto no art. 916 e §§,
do CPC. A opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC).
Encontrandose o coexecutado em lugar ignorado, 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, oponha embargos. Não se manifestando, o coexecutado será considerado revel, caso em que ser-lheá 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 23 de janeiro de 2020.
30 e 31/01
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados JAMISA PARTICIPAÇÕES S.C LTDA (CNPJ n° 04.232.394/0001-64) na pessoa de seu
representante legal, RICARDO NAMI GARIBE SOBRINHO (CPF nº 133.075.378-06), e sua esposa FABIANA BUENO GARIBE (CPF nº 251.328.128-48),
FRANCISCO SILVEIRAPRADO (CPF nº 002.530.658-87) e sua esposaNEIVA INNOCENCIAPRADO (CPF nº 357.457.998-54). O Dr. Leandro de Paula Marins
Constant, MM Juiz de Direito da 16º Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Leilão/
Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de Execução DE Titulo
Extrajudicial, ajuizada por BAYER S/A , Processo n° 1047748-17.2014.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, e presencial, com fulcro nos artigos 886 a 903
do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas
de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início
no dia 02/03/2020 às 13:00 horas e término dia 05/03/2020 às 13:00 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia05/03/
2020 às 13:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 30/03/2020, às 13:00 horas. Em segundo leilão/praça a arrematação poderá
se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não se trade de inferior a60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos índices
adotados pelo TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade
de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro
Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
internet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial, ou de forma presencial na Rua Tabatinguera, 140, 11º andar, sala 1.114, centro/SP. Correrão
pôr conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e
emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo
130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo
pagamento do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente,
o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da
sanção prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do
provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta
Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais
e um laçador, terá preferência aquele que se propuser a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação
e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: LOTE 01 – Lote
de terreno nº 203, quadra nº 18, Setor “B”, do loteamento denominado “Patrimônio do Carmo”, no bairro do Carmo ou Sorocamirim, deste Munícipio e comarca,
com área de 1.521,00 m², medindo 39,00 metros de frente para a Alameda Seis; no lado direito de quem da Alameda olha para o lote, mede 26,00 metros, confrontando
com o lote nº 204 e nos fundos mede 46,00 metros confrontando o caminho 1. Contribuinte nº 04.001263.0-63, objeto da matricula 3.352 do CRI/São Roque-SP. E
conformeAv.10 consta penhora exequenda. Avaliação R$ 320.000,00 (base 11/2018). LOTE 2- Apartamento nº 81 (oitenta e um), situado no 8º andar, do Edifício
Concorde, com frente para Alameda Mamoré nº 773, localizado no empreendimento Alphaville Centro Industrial e Empresarial, do distrito de Aldeia da Serra,
Município e comarca de Barueri, Estado de São Paulo, possuindo a área útil de 168,14m², área comum de 144,05m², perfazendo a área total de 312,19m², ocupando
ainda a fração ideal de 3,5215% do terreno e demais coisas comuns do condomínio, confrontando pela frente com a Alameda Mamoré, pelo lado direito de quem da
Alameda Mamoré olha para o imóvel, confronta com o apartamento final 02 e o poço de iluminação e ventilação, pelo lado esquerdo confronta com o recuo do edifício,
com hall de serviços e com o poço de iluminação e ventilação, possuindo ainda duas vagas na garagem destinadas a guarda e estacionamento de veículo de passeio.
Contribuinte 24453.61.63.0366.01.015-3, objeto da matricula 73.603 do CRI/Barueri-SP. E conformeAv.13 consta penhora exequenda. Avaliação R$ 976.235,50 (base
05/2019). Os valores das avaliações serão atualizadas na data da alienação conforme tabela de atualização monetária doTJ/SP. Do Pagamento Parcelado– Os
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I
e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a
arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação- Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital,
pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade
o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre da avaliação. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas
notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, consta recurso pendente de julgamento Agravo de Instrumento nº 2168693-49.2019.8.26.0000.
Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2020. Leandro de Paula Marins Constant – Juiz de Direito
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São Paulo, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Bolsonaro vai
sobrevoar áreas
atingidas pelas chuvas
em Minas Gerais
O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar nesta quintafeira (30) áreas afetadas pelas
chuvas em Minas Gerais. A
agenda ocorrerá no período da
tarde, informou o Palácio do
Planalto. Mais de 100 municípios do estado tiveram situação de emergência decretada em decorrência dos estragos causados, incluindo alagamentos, desmoronamento
de construções, transbordamento de rios e deslizamento de terras. Até agora, as
chuvas já pro vocaram 54 mortes no estado.
De acordo com o boletim
divulgado pela Defesa Civil
estadual às 10h de quarta-feira
(29), o maior número de óbitos foi registrado em Belo
Horizonte (13). Em seguida
vêm Betim (seis); Ibirité e Luisburgo (cinco, em cada). Quarenta e duas pessoas morreram
soterradas e 11 afogadas ou
por outras causas, após serem

arrastadas pelas águas.
O último levantamento indica que, em todo o estado, há
38.703 pessoas desalojadas,
ou seja, que tiveram que deixar suas casas e, provisoriamente, ir para a casa de parentes ou amigos. Além disso,
8.157 pessoas, sem ter para
onde ir, buscaram abrigos, na
maioria das vezes improvisados, em escolas ou igrejas.
Em memória das vítimas,
foi respeitado um minuto de
silêncio durante um evento
do presidente Jair Bolsonaro
com cantores sertanejos, no
Palácio do Planalto, durante a
manhã desta quarta-feira.
No último domingo (26), o
governo federal informou que
foram disponibilizados R$ 90
milhões, de forma imediata,
aos municípios atingidos por
chuvas desde 17 de abril. Os
recursos são procedentes do
Ministério do Desenvolvimento Regional. (Agencia Brasil)

Governo cria grupo
para monitorar casos
de coronavirus
O Ministério da Saúde criou,
no âmbito da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
um grupo de emergência em saúde pública, com o objetivo de conduzir e monitorar as ações referentes aos casos de coronavirus.
A portaria da criação do grupo foi
publicada no Diário Oficial da
União de quarta-feira (29).
O grupo de emergência será
composto por representantes do
gabinete da presidência da Anvisa; da Gerência-Geral de Portos,
Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados e de Tecnologia em Serviços de Saúde. Também comporão o grupo duas assessorias: uma responsável pela
comunicação e outra ligada ao
Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
Segundo a Anvisa, a criação
do grupo faz parte de um rol de
medidas preventivas e de controle adotadas contra o vírus.
Entre as medidas já adotadas, a
agência destaca o repasse de orientações para equipes da vigilância sanitária de todo o país, especialmente as que atuam no
controle de portos e aeroportos,
a divulgação de avisos sonoros
sobre sinais e sintomas da doença, bem como a recomendação de cuidados básicos a serem
adotados por passageiros e tripulantes.

De acordo com a portaria
publicada nesta quarta-feira, há
a previsão de convocação, a qualquer momento, de representantes das demais áreas de atuação
da Anvisa, caso seja necessário.
O grupo terá prazo de atuação
com tempo indeterminado.
Histórico do Coronavírus
Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos
1960 e já estiveram associados
a outros episódios de alerta internacional nos últimos anos.
Em 2002, uma variante gerou
um surto de síndrome respiratória aguda grave (Sars) que também teve início na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em
2012, um novo coronavírus causou uma síndrome respiratória
no Oriente Médio que foi chamada de Mers.
A atual transmissão foi identificada em 7 de janeiro. O escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) na China buscava respostas para casos de uma
pneumonia de etiologia até então desconhecida que afetava
moradores na cidade de Wuhan.
No dia 11 de janeiro foi apontado um mercado de frutos do mar
como o local de origem da
transmissão. O espaço foi fechado pelo governo chinês.
(Agencia Brasil)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
lamentou na quarta-feira (29) o
resultado do Brasil nos indicadores da Transparência Internacional que medem a percepção
sobre corrupção pelo mundo.
“Eu vi com certo pesar na
semana passada os resultados
dos indicadores da Transparência Internacional, que revelam
algo que já vinha de outros anos,
apesar de todos os esforços que
o Brasil tem realizado contra a
corrupção nos últimos anos, é
com uma certa tristeza que a gente vê que a percepção pouco
mudou”.
No ranking, divulgado na
semana passada, feito anualmente entre 180 países, o Brasil caiu
uma posição, está em 106º lugar, a pior colocação desde
2012. Ao participar hoje do lançamento de um canal para denúncias de ilícitos contra administração pública em parceria com a ICC - Câmara Internacional do Comércio no Brasil, Moro ressaltou que a percepção de que o combate à corrupção no Brasil se estagnou
mostra que é preciso tomar
novas inici ativas na área.
“Acho que a reação em relação a esse tipo de pesquisa [da
Transparência Internacional] não
deve ser de resignação, deve ser

Foto/José Cruz/ABr

“Temos que fazer mais”, diz Moro
sobre combate à corrupção no país

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro
ao contrário, nós percebemos
que temos de fazer mais, muito
mais”, disse Moro. “Nós temos
que tirar desse episódio a lição
correta. Temos que fazer mais”.
Moro também avaliou que
poucos países no mundo fizeram o que o Brasil fez para diminuir a corrupção, e deu
como exe m p l o , p r i s õ e s e
condenações da Operação
Lava Jato. O ministro da Justiça elogiou o Congresso
com a aprovação de medidas
de combate à corrupção e o
presidente da República ao
lembrar que Bolsonaro rompeu com o loteamento político de cargos na alta administração e que isso justificava a presença dele e de ou-

tros ministros técnicos na composição da equipe ministerial.
Parceria
Pelo site da ICC, pessoas
físicas e jurídicas poderão fazer
denúncias de ilícitos contra a
administração pública que serão
analisadas diretamente pela Ouvidoria-Geral do Ministério da
Justiça. O órgão tem 30 dias,
prorrogáveis por igual período, se houver justificativa, para
analisar a denúncia. A preservação do anonimato é garantida aos denunciantes. Constatados indícios de relevância,
materialidade e autoria, a denúncia é encaminhada aos órgãos competentes.
Apesar de ter sido criado para

receber denúncias contra a administração pública federal, o
ouvidor-geral do Ministério da
Justiça, Ronaldo Bento, explicou
que nada impede que sejam comunicadas irregularidades em
outros entes, já que, segundo ele,
a rede de ouvidorias como um
todo tem esse papel.
“O Ministério da Justiça e
Segurança Pública e a ICC inauguram uma nova fase de comunicação direta e permanente entre setor empresarial e o governo, fortalecendo a credibilidade
internacional do Brasil, aperfeiçoando a política de compliance [agir em sintonia com as
regras] dos entes públicos e privados, bem como incentivando
o compartilhamento de boas práticas internacionais de prevenção a ilícitos transnacionais”,
disse Bento.
Ainda segundo o ouvidor, a
parceria não teve custo, uma
vez que os recursos utilizados
até agora são os já existentes na
estrutura da pasta. Somente em
2019, a ouvidoria do Ministério
da Justiça e Segurança Pública
recebeu mais de 12 mil manifestações. Esse número contabiliza desde pedidos de acesso à
informação às manifestações de
ouvidoria como um todo em que
se enquadram as denúncias de irregularidades. (Agencia Brasil)

Portos do Paraná intensificam ações
de prevenção ao coronavírus
A empresa pública Portos do
Paraná intensificou as medidas
sanitárias e práticas de controle
de tripulação para minimizar os
riscos de infecção pelo novo
coronavírus. Seguindo regulamentações sanitárias internacionais, a autoridade portuária segue um protocolo diferenciado
para embarcações e tripulantes
vindos das áreas epidêmicas.
As exigências aos navios seguem orientações da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e estão publicadas na
Ordem de Serviço 12/2020. A
empresa pública também estabelece um regime ainda mais
intensivo de limpeza nos controles biométrico de acesso às áreas alfandegadas.
Cartazes com orientações da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) e do Ministério da Saúde já estão afixados nos diversos ambientes dos portos do
Paraná, em três idiomas: português, inglês e mandarim.
Todos os dias quase 3 mil
pessoas acessam as áreas primárias do Porto de Paranaguá, incluindo colaboradores, parceiros, terceiros e visitantes. “Nossos terminais são porta de entrada e saída de produtos e pessoas
para o mundo. Enquanto autori-

dade portuária, estamos alinhados com as orientações das organizações nacionais e internacionais de saúde”, afirma o diretor-presidente da Portos do
Paraná, Luiz Fernando Garcia.
Na última semana, de 22 a 28
de janeiro, foram registrados
960 visitantes, sendo 410 tripulantes.
Este ano, entre os 156 navios que atracaram nos portos paranaenses, somente dois eram
procedentes de portos chineses.
PROTOCOLO – O diretor de
Meio Ambiente da Portos do
Paraná, João Paulo Ribeiro Santana, explica que os vírus podem
entrar no ambiente portuário por
duas formas. “Primeiro via mar,
ou seja, algum tripulante vindo
de região afetada que esteja embarcado, outra, por terra, na troca de tripulação dos navios”, diz.
Por isso, o protocolo estabelece que o agente marítimo
deve comunicar a autoridade
portuária sobre navios que estejam vindo de regiões em epidemia, publicamente noticiadas.
“Nestes casos, deverá ser cumprido um mínimo de quarentena
de 21 dias, entre a saída do porto anterior até a chegada aqui”,
afirma o diretor.
Se a embarcação chegar à

região antes de cumprir esse prazo, a Portos do Paraná pedirá que
aguarde fundeada em local estabelecido pela Diretoria de Operações. “Esse é o tempo que,
segundo as autoridades de saúde, permite com que o vírus que
estiver incubado se manifeste”,
acrescenta Santana.
TRIPULAÇÃO – Ao tripulante que venha de avião aos Portos do Paraná, proveniente da
região epidêmica, para assumir
jornada de trabalho em navios
que estejam atracados, será solicitado a apresentação de um
atestado médico, confirmando
não apresentar nenhum dos sintomas do novo vírus.
No acesso às áreas alfandegadas dos portos, a Diretoria de
Meio Ambiente intensificou
limpeza dos acessos biométricos. “A transmissão, assim
como a gripe, acontece pelo ar
e pelo contato. Por isso, reforçamos também o pedido para
que as pessoas higienizem as
mãos antes de fazer a biometria.
Estamos disponibilizando álcool 70% para o uso de todos”, diz
o diretor.
Se surgir qualquer caso suspeito, a Portos do Paraná está
alinhada com os órgãos estaduais e municipais de saúde e com

a Anvisa quanto aos procedimentos e encaminhamentos a serem
adotados.
VIGILÂNCIA – O chefe do
posto da Anvisa em Paranaguá,
Roberto Busato, confirma essa
articulação e diz estar em contato direto com a Diretoria de
Meio Ambiente, principalmente
com a Seção de Segurança e
Medicina do Trabalho.
“É muito importante que o
Porto continue fazendo o trabalho de orientar, esclarecer e
acalmar a comunidade portuária
e a população em geral. Essa ação
complementa a nossa. Enquanto
autoridades locais, estamos sensíveis, atentos e preparados a
uma eventual emergência sanitária, o que felizmente ainda não
ocorreu”, diz.
COMUNICAÇÃO – A comunicação com os tripulantes, trabalhadores portuários e prestadores de serviços que acessam
às áreas dos Portos do Paraná
está sendo feita através de cartazes. Afixados nos principais
acessos, os materiais trazem informações básicas sobre as medidas individuais simples que
podem ser adotadas para minimizar os riscos de infecção por
esta ou outra doença viral.
(AENPR)

Regina Duarte aceita convite
para ser secretária de Cultura
A atriz Regina Duarte, de 72
anos, será a nova secretária especial de Cultura do governo federal. Após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, na tarde da quarta-feira (29), ela confirmou a
jornalistas ter aceitado o convite para o cargo, que integra o
Ministério do Turismo.
“Sim [aceitei], só que agora
vão ocorrer os proclamas [trâmites formais] antes do casamento”, afirmou ao deixar a
sede do Executivo federal, sem
dizer a data em que deverá ser
nomeada. Ela estava acompanhada da reverenda Jane Silva, que
foi nomeada secretária especial

adjunta de Cultura.
O presidente Jair Bolsonaro
também confirmou o “sim” de
Regina, sem dar prazo para que
ela assuma as funções. “Está tudo
certo, está caminhando, ela está
acertando as questões pessoais
dela. Não tem prazo”, afirmou ao
chegar no Palácio do Alvorada,
residência oficial, depois do encontro com a atriz.
A atriz foi convidada pelo
presidente para assumir o cargo
de secretária especial da Cultura após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, no último
dia 17 de janeiro. Na semana
passada, ela veio a Brasília conhecer a estrutura da pasta e vol-

tou essa semana para definir com
o presidente se assumiria mesmo o cargo.
Na terça-feira (28), Bolsonaro afirmou que Regina Duarte
terá liberdade para montar sua
equipe. “Para mim seria excepcional, para ela, ela tem a oportunidade de mostrar realmente
como é fazer cultura no Brasil.
Ela tem experiência em tudo que
vai fazer. Precisa de gente com
gestão ao seu lado, tem cargo
para isso, vai poder trocar quem
ela quiser lá sem problema nenhum. Então tem tudo para dar
certo a Regina Duarte”, disse
Bolsonaro.
Regina Duarte nasceu no dia

5 de fevereiro de 1947. Com 55
anos de carreira, é uma das atrizes mais famosas do país, com
dezenas de novelas no currículo. Os seus papéis mais marcantes foram em folhetins como
Selva de Pedra, Irmãos Coragem, Vale Tudo, Roque Santeiro, Rainha da Sucata e Malu
Mulher, além da personagem
Helena em três obras do autor
Manoel Carlos (História de
Amor, Por Amor e Páginas da
Vida). Para assumir o cargo de
secretária especial, a atriz terá
que suspender seu contrato
com a TV Globo, segundo informou a própria emissora.
(Agencia Brasil)
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