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Dólar encosta em R$ 4,36 e renova
recorde desde criação do real
Autonomia do BC aumenta chances
de inflação baixa, diz Campos Neto
Página 3

Operação contra exploração sexual
infantil contabiliza 38 prisões
Página 4

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,35
Venda:
4,35
Turismo
Compra: 4,18
Venda:
4,53

EURO
Compra: 4,70
Venda:
4,70

duto Interno Bruto (PIB, soma de
todos os bens e serviços produzidos no país). O desempenho do
setor em termos de vendas reais
registrou um aumento de 2,3%,
a melhor taxa desde 2013, quando o resultado foi 4,2%.
Em 2019, sobressai-se a intensificação no consumo de carnes; derivados de cereais, chá e
café; desidratados e supergelados (pratos prontos e semipron-
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São Paulo recebe mostra
sobre o Egito Antigo
no CCBB
Página 2

Jair Bolsonaro dá posse a
Braga Netto na Casa Civil
O presidente Jair Bolsonaro
deu posse, na tarde de terça-feira (18), ao general Walter Souza
Braga Netto na chefia da Casa
Civil. A solenidade também marcou a posse de Onyx Lorenzoni
no Ministério da Cidadania, em
substituição a Osmar Terra, que
reassumiu seu mandato de deputado federal pelo Rio Grande do
Sul. Em seu discurso, dirigindose diretamente à Braga Netto, o
presidente reafirmou que a prin-

Kartismo: AKSP abrirá o
Carnaval com cerca de
90 pilotos na pista
Não será folia, mas deverá
ter muita alegria no bloco dos
pilotos da Associação dos
Kartistas de São Paulo
(AKSP), que nesta quinta-feira (20/2) irão desfilar sua
competência na pista do Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). A segunda etapa do campeonato da AKSP
deve reunir cerca de 90 pilotos, com destaque para Alberto Otazú (Graduados), Luciano Montanhez (Graduados),
Edu Abrantes (Sênior) e Marcelo Costa (Light), que venceram a primeira etapa e lideram
em suas respectivas categorias.
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Os experientes pilotos da Sênior da AKSP desfilam competência

34º C
22º C

Noite

Venda de combustíveis no
Brasil cresce 2,89% em 2019

cipal missão do novo ministro
será a coordenação das demais
pastas e programas do governo.
Ele também elogiou o trabalho
do general à frente do Estado
Maior do Exército.
“O senhor acaba de deixar a
chefia do Estado Maior do Exército, uma missão difícil, e só quem
tem liderança pode exercê-la. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa
Civil, semelhante à chefia do Estado Maior do Exército. Página 4

Esporte

Foto/ Gustavo Epifanio

Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

O faturamento da indústria
brasileira de alimentos e bebidas
em 2019 foi de R$ 699,9 bilhões,
valor 6,7% superior ao registrado
no ano anterior, somadas exportações e vendas para consumo interno. As informações constam de
relatório divulgado, na terça-feira,
(18), pela Associação Brasileira
da Indústria de Alimentos (Abia).
De acordo com a entidade, a
quantia representa 9,7% do Pro-

tos congelados e alimentos desidratados); e do grupo de diversos (molhos, temperos condimentos, sorvetes e salgadinhos).
Respectivamente, os aumentos
foram de 11,1%, 5,6%, 4,9% e
3,4%. Por outro lado, verificase uma queda de alguns itens,
como açúcar, 10,8%; óleos e
gorduras, 4,7%; e derivados e
frutas e vegetais, 4,1%.
A indústria alimentícia, segundo a Abia, criou 16 mil empregos
diretos, 3 mil a mais do que em
2018. O levantamento demonstra
que o setor responde por quase
um quarto dos postos gerados pela
indústria de transformação do
país, que equivale a 1,6 milhão.
Conforme ressaltou o presidente executivo da Abia, João
Dornellas, as vendas do mercado interno, que abrangem varejo
e food service (alimentação preparada fora do lar), tiveram alta
de 6,2%, superando o índice de
4,3%, de 2018.
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tratos de swap cambial – que
equivalem à venda de dólares
no mercado futuro – com vencimento em abril. O leilão faz
parte da rolagem de US$ 13
bilhões de swap que venceriam daqui a dois meses.
No mercado de ações, o dia
também caracterizou-se pela
turbulência. O índice Ibovespa,
da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou
esta terça-feira aos 114.977
pontos, com recuo de 0,29%.
O indicador operou com queda superior a 1% durante boa
parte da sessão e recuperouse no fim da tarde, mas em
ritmo insuficiente para reverter a baixa.
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Rally Minas
Brasil abre a
temporada 2020
do rali nacional
Faltam 16 dias para o início da temporada 2020
dos Brasileiro de Rally Cross-Country (CBA) e Rally
Baja (CBM). O 3º Rally Minas Brasil – válido pelas
primeira e segunda etapas dos campeonatos, será realizado de 06 a 08 de março, nas cidades de Patos de
Minas e Presidente Olegário (MG), que pela segunda vez consecutiva, receberão as grandes feras do
automobilismo e motociclismo nacional.
Organizada pela Rallymakers, a prova é aberta para
as categorias motos, quadriciclos, UTVs e carros, que
estarão concentradas, a partir do dia 06. Página 8
As inscrições para o Minas Brasil estão abertas

Sertões 2020 será
etapa do Mundial de
Cross Country
O SERTÕES 2020, marcado para 14 a 23 de agosto, será
a quarta etapa do Campeonato
Mundial de Rally Cross Country da FIM – Federação Internacional de Motociclismo. A
homologação vale para as modalidades moto, UTV e quadriciclo. A prova larga de São Pau-

lo e chega no Ceará, com um
percurso de cerca de 5 mil
km. É mais uma conquista de
um grande projeto que visa
ser o maior rally do mundo
até 2022, ano de comemoração dos 30 anos do Sertões e
200 anos da Independência do
Brasil.
Página 8

14ª Volta do Futuro/
9ª Volta Feminina do
Brasil com as principais
equipes do país
Foto/Divulgação

Previsão do Tempo

Foto/ABr

O diretor do hospital Wuchang, na cidade chinesa de
Wuhan, centro do novo coronavírus, morreu na terça-feira,
(18) de uma pneumonia resultante do Covid-19, informou o
Diário do Povo, jornal oficial
do Partido Comunista Chinês.
Liu Zhiming, neurocirurgião
de 50 anos, é o primeiro diretor
de um hospital a sucumbir à doença, informou o jornal.
O hospital administrado
por Liu é um dos centros médicos especificamente designados para o atendimento de
pacientes de Covid-19, na capital da província de Hubei, que
foi colocada sob quarentena,
em 23 de janeiro, com entradas e saída interditas.
Cerca de dois mil profissionais de saúde chineses foram
infectados pelo novo coronavírus, e vários morreram, incluindo o médico Li Wenliang, que
tentou alertar os colegas para
um possível surto, mas que foi
repreendido pelas autoridades
chinesas por “espalhar boatos”.
As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país,
para tentar controlar a epidemia,
medida que abrange cerca de 60
milhões de pessoas.
O número de mortos devido ao novo coronavírus (Covid-19) na China continental
subiu hoje para 1.873, ao mesmo tempo em que foram registrados 1.886 novos casos de
infeção, na primeira vez, desde o início do surto, em que o
país registra menos de 2 mil
casos detectados por dia.
A Comissão de Saúde da China indicou que entre as 98 mortes
ocorridas no país, 93 foram registadas na província de Hubei, centro do surto e onde várias cidades
foram colocadas sob quarentena,
com entradas e saídas interditas,
uma medida que afeta quase 60
milhões de pessoas. Página 3

Indústria de alimentos e
bebidas faturou
R$ 699,9 bilhões em 2019

Foto/Emerson Santos

Diretor de
hospital em
Wuhan morre
infectado
pelo novo
coronavírus

Em mais um dia de oscilações no câmbio, o dólar subiu
novamente e voltou a fechar
no maior valor nominal desde
a criação do real. Na terça-feira (18), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$
4,358, com alta de R$ 0,029
(+0,66%).
Foi o segundo dia seguido
de valorização da divisa, que
operou em alta durante toda a
sessão. Desde o começo do
ano, o dólar acumula valorização de 8,6%.
O Banco Central (BC) não
tomou novas medidas para segurar a cotação. A autoridade
monetária leiloou US$ 650 milhões para rolar (renovar) con-

14ª Volta do Futuro/9ª Volta Feminina do Brasil
O ciclismo brasileiro será agitado em pleno fim de semana de
Carnaval. Mais uma vez, a 14ª Volta
Ciclística do Futuro e a 9ª Volta
Feminina do Brasil serão destaque
em plena folia. As competições
acontecerão entre os dias 22 e 24,

no Parque Eco-Esportivo Damha,
em São Carlos, na região central
do estado. Tratam-se de duas das
principais provas do calendário
nacional e que reunirão atletas
de algumas das melhores equipes do país.
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São Paulo recebe mostra sobre
o Egito Antigo no CCBB
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO
vem sendo publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo . Na
Internet desde 1996 , www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. EMAIL do site cesar@cesarneto.com . No Twitter @CesarNetoReal
.
C Â MA RA ( S P )
Professor de Direito e vereador-presidente Eduardo Tuma
(PSDB) recebeu o desembargador (TJ - SP) Nuevos Campos, que
presidirá o maior TRE do Brasil (São Paulo), prometendo combater notícias falsas e atender todos os campos ileológicos dos
candidatos e partidos
.
PR E F E I T U RA ( S P )
Secretário do Governo e dono da metade da tinta da caneta
que libera ou não o que os vereadores governistas - e até os que
fazem alguma oposição - precisam pra começar a tocar suas campanhas por reeleição, Mauro Ricardo tá atrasando preventivamente
os desfiles da galera
.
AS S E M B LE IA ( S P )
Quem pensa que a ALESP é o pior dos mundos entre as Assembleias, talvez não saiba que os deputados presos pela operação “Furna da Onça” - recebedores de mensalão do então governador (multicondenado e preso) Cabral (então no MDB) - seguem deitando e rolando
.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do ‘novo’ PSDB) não tá realmente ao lado
do PSC do Witzel e muito menos do PT, PSB, PDT e PC do B
quando se alinha aos 20 governadores pra tentar enquadrar o exdeputado federal Bolsonaro, agora na pele de Presidente. Tá apenas usando o pragmatismo
.
CONGRESSO
Deputado Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) segue
podendo ser o vice na chapa por reeleição do prefeito paulistano
Bruno Covas - ou candidato (pela 3ª vez) ao cargo. Uma das lógicas é não deixar cair a peteca da bancada, que assim elegeria pelo
menos mais 2 vereadores
.
PR E S I D Ê N C I A ( B R )
Convidado ‘pra dançar sem música’ por 20 dos 27 governadores, Jair Bolsonaro (ex-PSL ainda sem fundar seu partido “Aliança PELO Brasil”) pode ter que encarar a maior das guerras desde
que assumiu o cargo. Ou vai pro tudo ou nada - e ganha - ou sangra
até o fim do 1º mandato
.
PA R T I D O S
Depois de dizer que era candidato (pelo então PP de Maluf) à
prefeitura paulistana em 2016 e ao senado pelo DEM (ex-PFL)
de Rodrigo Maia em 2018 - desistindo de ambas, o comunicador
Datena gira agora entre o PSB de França e o MDB de Baleia Rossi. Só há 1 vaga ao Senado em 2022
.
POLÍTICOS
No PSB já tá rolando acordo entre o ex-governador (SP)
Marcio França e o PDT do sucessor do Brizolismo e ainda dono
nacional (apesar do Ciro Gomes) Carlos Lupi. Cidades nas quais
o PSB for cabeça, o PDT pode ser vice e cidades nas quais o PDT
for cabeça, o PSB pode ser vice
.
EDITOR
A Coluna (diária) de Política do jornalista CESAR NETO
foi se tornando referência das liberdades possíveis. Recebeu a
“Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo

twitter @CesarNetoReal
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A vida, a religiosidade e o
pós-morte na civilização que se
concentrou ao longo do curso
inferior do Rio Nilo, de 4000
antes de Cristo (a.C.) a 30 a.C.,
compõem a exposição Egito
Antigo: do cotidiano à eternidade, no Centro Cultural Banco do
Brasil São Paulo (CCBB-SP). A
mostra, que será aberta amanhã
(19), e fica em cartaz até 11 de
maio, com entrada gratuita, reúne 140 peças que têm em comum a relevância para o entendimento dessa cultura, que manteve parcialmente os mesmos
modelos religiosos, políticos,
artísticos e literários por três
milênios.
Sucesso de público em sua
passagem pelo Rio de Janeiro, a
exposição foi vista por quase 1,5
milhão de pessoas.
O curador da mostra, historiador Pieter Tjabbes, junto com
Paolo Marini, ao apresentar a
exposição, ainda em montagem,
disse que os museus têm resistência em emprestar as peças,
ainda mais por um ano. “Mas o
Brasil nos últimos anos ganhou
prestígio na rota das grandes exposições”, disse Pieter.
A mostra é a primeira exposição organizada pelo do Museu
Egípcio de Turim (Museo Egizio), da Itália.
“O principal objetivo é possibilitar a um público grande e
diverso, um entendimento qualificado sobre a cultura egípcia”,
explicou Tjabbes. “Organizamos
as obras em diversos recortes,

diferentes instâncias, ultrapassando limites temporais e regionais”, acrescentou.
Uma réplica da tumba de
Nefertari e uma pirâmide cenográfica fazem parte da exposição. Aproximadamente 75% dos
itens de Egito Antigo: do cotidiano à eternidade vêm das vitrines do percurso da exposição do
Museo Egizio, outros 15% vêm
das reservas técnicas. “Vale ressaltar que o Museo Egizio de
Turim possui a coleção mais importante de Antiguidades egípcias fora do Egito. Cerca de 70%
da coleção provém das missões
de escavação realizadas por Ernesto Schiaparelli e Giulio Farina durante o século XX”, explicou o curador Paolo Marini.
Aspectos da historiografia
geral do Egito Antigo serão apresentados de forma didática e interativa, por meio de esculturas,
pinturas, amuletos, objetos cotidianos, um Livro dos Mortos em
papiro, objetos litúrgicos e óstracons (fragmento de cerâmica ou
pedra usados para escrever mensagens oficiais), além de sarcófagos, múmias de animais e uma
múmia humana da 25ª dinastia.
Segundo Tjabbes, o alto nível de qualidade das obras à expografia envolvente e ao empenho de toda a equipe do CCBB e
de produção da Art Unlimited
explicam o sucesso. “Nos alegra
muito perceber a participação de
visitantes de diferentes níveis
socioculturais, sendo que muitas dessas pessoas se mobiliza-

ram pela possibilidade de aproximação com as raízes africanas
presentes na cultura do Egito
Antigo”, disse.
Egito Antigo
Por volta de 4000 a.C., os
povos do Egito viviam em pequenas unidades políticas, os nomos, e eram governados por nomarcas, que se reuniram em dois
reinos, o Baixo Egito, ao norte,
e o Alto Egito, ao sul. Reconhecido como berço de umas das
primeiras grandes civilizações da
Antiguidade, o Egito Antigo se
formou a partir da unificação do
Alto Egito e Baixo Egito, no reinado de Menés (Narmer, em grego), o primeiro faraó, entre 3100
a.C. e 3000 a.C. – e se desenvolveu até 30 a.C., após a derrota de
Cleópatra pelo Império Romano,
na Batalha de Alexandria.
Foram quase 3 mil anos de
relativa estabilidade política,
prosperidade econômica e florescimento artístico, alternados
por períodos de crises. O legado
dessa civilização desperta fascínio até hoje e teve grande influência na moda, no design, na arquitetura e em cultos europeus, como
a maçonaria e a Rosa Cruz, sendo
que, a partir do século 19, virou
mania na Europa (egiptomania).
Muitas das peças de Egito
Antigo: do cotidiano à eternidade são resultantes de escavações
do século 19 e início do século
20, e todas são oriundas do Museu Egípcio de Turim (Museo
Egizio), da Itália. Fundado em

1824 por Carlo Felice di Savoia, rei da Sardenha, o museu italiano reúne a segunda maior coleção egiptológica do mundo
(depois do Museu do Cairo),
com cerca de 40 mil artefatos
do Egito Antigo. Seu acervo é
resultado da junção das peças da
Casa Savoia (adquiridas desde o
século 17) às da coleção que o
monarca comprara das escavações de Bernardino Drovetti,
cônsul da França no Egito
(1820-1829) – e outra parte do
acervo foi descoberta pela Missão Arqueológica Italiana (19001935), quando ainda era possível a divisão dos achados arqueológicos.
A exibição é dividida nas seções vida cotidiana, religião e
eternidade, que ilustram o laborioso cotidiano das pessoas do
Vale do Nilo, revelam características do politeísmo egípcio e
abordam suas práticas funerárias. Cada seção apresenta um tipo
particular de artefato arqueológico, contextualizado por meio
de coloração e iluminação projetadas para provocar efeitos
perceptuais, simbólicos e evocativos. As cores escolhidas são
o amarelo para a seção da vida
cotidiana; verde para a religião,
e azul para as tradições funerárias – associadas a três intensidades da iluminação (brilhante,
suave e baixa).
Os visitantes poderão conferir o acervo inédito ao longo dos
seis andares do CCBB de São
Paulo. (Agência Brasil)

Mais de 36,3 mil regularizam
parcelas atrasadas com a CDHU
A campanha “CDHU em
Dia”, que visa a regularização de
débitos finance iros em atraso,
lançada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano beneficiou 36.372 mutuários. Os moradores que estavam
inadimplentes renegociaram em
condições favoráveis suas pendências ou quitaram definitivamente as dívidas que mantinham
com a companhia. Segundo o balanço final da campanha batizada
de “CDHU em Dia”, encerrada
em janeiro, 28.353 mutuários
fizeram um acordo a empresa.
Isso representou R$ 162,66 milhões em dívidas renegociadas.
Outros 8.019 contratos tiveram suas pendências financeiras
liquidadas, permitindo a arrecadação de R$ 10,5 milhões. Assim, todos esses mutuários pas-

saram a ter a situação regularizada nos órgãos de proteção ao
crédito.
“Além de ser uma oportunidade para os mutuários regularizarem suas pendências com a
CDHU, essa campanha permitiu
a recuperação de valores que
serão reinvestidos pelo governo
do Estado na construção de mais
moradias populares”, explicou o
presidente da CDHU, Reinaldo
Iapequino.
A aposentada Irene Custódio
da Silva, 61 anos, aproveitou a
campanha para quitar a dívida de
R$ 5 mil. Irene, que mora com a
filha e a neta, contou que em
2008 ficou doente, teve que deixar o seu emprego e passou a
viver de trabalhos esporádicos.
“Não conseguia mais pagar as
prestações e a dívida foi aumen-

tando. Decidi procurar a CDHU
para fazer a renegociação do
meu débito. Fui muito bem atendida e saí de lá com um excelente acordo e com uma prestação que agora cabe no meu salário de aposentada”, explicou.
Pelo acordo realizado, Irene
vai quitar sua dívida em sete
anos, pagando uma prestação
mensal de R$197, que já inclui
as parcelas do financiamento do
imóvel.
Recorde
A CDHU arrecadou em 2019
um total de R$ 774.018.604,00,
maior montante histórico já obtido pela companhia, proveniente de ações de saneamento da
carteira de contratos. A campanha “CDHU em Dia” ofereceu
facilidades e condições especi-

ais para renegociação de débitos
do financiamento habitacional.
Dentre as condições oferecidas para facilitar o acordo estavam a isenção de juro e mora
para quem quitar integralmente
a dívida, isenção de entrada para
quem deve até 11 prestações e
ainda não fez acordo com a
CDHU, pagamento de entrada no
valor de apenas uma parcela para
quem já tem acordo anterior, e
até descontos de 5% e 10% do
valor total do débito para aqueles com dívida a partir de 12 e
com mais de 36 prestações em
atraso, respectivamente. Mesmo
com a campanha encerrada, os
mutuários podem procurar a
CDHU para regularizar suas pendências financeiras de acordo
com as condições oferecidas
normalmente pela companhia.

Hotéis do interior e do litoral
de SP devem ter até 90% de
ocupação no Carnaval
Os hotéis do interior e do
litoral de São Paulo devem registrar, em média, de 75% a
90% de taxa de ocupação durante o carnaval. Já na capital,
com o maior Carnaval da história neste ano, a ocupação
deve ficar acima de 65%. A estimativa é do Centro de Inteligência e Economia do Turismo
(CIET), da Secretaria de Turismo do Estado, e da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SP).
O resultado observado em
algumas cidades do interior
chama a atenção, segundo levantamento do CIET e daABIH,
demonstrando o crescimento
do carnaval por todo o Estado e
não apenas na capital. A menos
de uma semana para o feriadão,
Socorro, por exemplo, distante
135 quilômetros da capital paulista, já contabiliza 85% de ocupação dos 4.200 leitos disponíveis nos hotéis, índice que
deverá ultrapassar os 90%.
Para atrair os visitantes,
além do Bloco dos Turistas,
organizado pela hotelaria, a cidade tem também oficinas de
máscaras para crianças, bandinhas nas ruas e o tradicional
festival de marchinhas. Fora a
opção dos hotéis, nos limites
da cidade há cerca de três mil
chácaras, muitas delas mantidas como segunda residência
dos proprietários, mas que são
alugadas no carnaval, fazendo

com que a população, de 41 mil
pessoas, tenha um acréscimo
de pelo menos 50% – o que
injeta dinheiro na economia
local.
Mais para o centro do Estado, em Brotas, conhecida
pelo turismo de aventura e natureza, a taxa ocupação dos
hotéis e pousadas já havia chegado a 90% na primeira semana de fevereiro, com expectativa de ocupar 100% dos 2400
leitos no carnaval. Com pouco
mais de 24 mil habitantes, a
cidade tem as ruas tomadas por
até cinco mil pessoas nos dias
dos desfiles dos blocos as ruas.
“Os feriados são o incentivo
natural para que as cidades do
interior tenham um aumento
significativo de visitantes”, diz
Vinicius Lummertz, Secretário
de Turismo do Estado. “A capital faz o maior carnaval do
País e os viajantes do próprio
estado ainda ativam a economia
em várias regiões.”
Com mais dias de descanso, nem a distância assusta. A
521 quilômetros da capital,
Votuporanga, no noroeste do
Estado e com apenas 420 leitos na hotelaria, não só está
100% ocupada como contribuirá para o faturamento de
hotéis nas vizinhas São José do
Rio Preto, Cardoso, Jales, Valentim Gentil e Meridiano.
Nessas cidades, os pacotes
normalmente incluem o trasla-

do diário de van. O festival de
música da cidade, realizado há
mais de dez anos, tem atrações
para todos os gostos, como Ludmila, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, MC Kevinho, Léo
Santana e Monobloco. Com
pouca oferta de hospedagem
tradicional na própria cidade, a
cada ano aumenta a oferta de
acomodação alternativa, como
chácaras, campings ou mesmo
salões que são adaptados.
Às margens do rio Paraná e
ainda mais longe, a 681 quilômetros da capital, Ilha Solteira também está com os
hotéis, camping e ranchos lotados, fazendo com que muitos
visitantes fiquem nas cidades
vizinhas, como Urânia ou Santa Fé do Sul. Ilha Solteira tem
o maior universitário do país,
com 20 mil foliões vindos
principalmente de Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e outras cidades paulistas.
Praia e capital
Nas cidades praianas, destino natural de milhares de turistas nos feriados, os hotéis
ainda têm vagas para o carnaval, de acordo com o Consórcio do Litoral Norte. Na primeira semana de fevereiro hotéis de Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e
Ubatuba estavam com ocupação média entre 54% e 65%. A
expectativa é fechar o primei-

ro feriadão do ano entre 75%
e 78%. Para atrair mais visitantes, Caraguatatuba, por exemplo, programou 17 blocos, trios-elétricos e shows com Preta Gil e Exaltasamba, entre outros.
Já para a capital, a expectativa é de que os hotéis tenham
mais de 65% de ocupação no
carnaval, variando de acordo
com o perfil da hospedagem.
Muitos hostels, por exemplo,
tipo de acomodação mais econômica normalmente procurada pelos mais jovens, já não
têm vagas para o carnaval desde janeiro. Na média, a ocupação em fevereiro nos últimos
dois anos, incluindo os dias
úteis, que têm demanda maior,
foi de 59,9%, em 2018, e
67,6%, em 2019.
“Durante 11 dias a expectativa é 15 milhões de pessoas,
entre habitantes da capital de São
Paulo, habitantes de outras cidades,
região metropolitana, interior do
Estado, de outros Estados, e também do exterior. Nós temos mais
650 blocos que farão desfiles em
carnaval de rua, além do sambódromo que terá três apresentações de
escola de samba na região Norte
aqui da capital de São Paulo”, afirmou o Governador João Doria, ao
apresentar a Operação Carnaval
Mais Seguro, na última sexta-feira (14). O plano de segurança
vai envolver em média 15 mil
policiais por dia.
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Indústria de alimentos e bebidas
faturou R$ 699,9 bilhões em 2019
O faturamento da indústria
brasileira de alimentos e bebidas em 2019 foi de R$ 699,9
bilhões, valor 6,7% superior ao
registrado no ano anterior, somadas exportações e vendas para
consumo interno. As informações constam de relatório divulgado, na terça-feira, (18), pela
Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia).
De acordo com a entidade, a
quantia representa 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços produzidos no país). O desempenho
do setor em termos de vendas
reais registrou um aumento de
2,3%, a melhor taxa desde 2013,
quando o resultado foi 4,2%.
Em 2019, sobressai-se a intensificação no consumo de carnes; derivados de cereais, chá e
café; desidratados e supergelados (pratos prontos e semiprontos congelados e alimentos desidratados); e do grupo de diversos (molhos, temperos condimentos, sorvetes e salgadinhos).

Respectivamente, os aumentos
foram de 11,1%, 5,6%, 4,9% e
3,4%. Por outro lado, verificase uma queda de alguns itens,
como açúcar, 10,8%; óleos e
gorduras, 4,7%; e derivados e
frutas e vegetais, 4,1%.
A indústria alimentícia, segundo a Abia, criou 16 mil empregos diretos, 3 mil a mais do
que em 2018. O levantamento
demonstra que o setor responde
por quase um quarto dos postos
gerados pela indústria de transformação do país, que equivale
a 1,6 milhão.
Conforme ressaltou o presidente executivo daAbia, João Dornellas, as vendas do mercado interno, que abrangem varejo e food service (alimentação preparada fora do
lar), tiveram alta de 6,2%, superando o índice de 4,3%, de 2018. O
food service, que, segundo ele, tem
se expandido de maneira mais acelerada, cresceu 6,9%, e o mercado
varejista, 5,9%.
Segundo Dornellas, os empresários do segmento estão

confiantes, mas esperam que a
retomada da economia seja “ainda mais rápida”. “O Brasil continua sendo um mercado interno muito pujante. O Brasil exporta produtos industrializados
alimentícios para mais de 180
países. Isso, por si só, significa
uma chancela muito grande para
a qualidade do produto brasileiro. Chegar a 180 países do mundo consumindo nosso produto
fala muito bem da indústria de
alimentos do Brasil”, disse.
Exportações
A China é, atualmente, o país
que mais importa alimentos industrializados do Brasil. Somente no ano passado, o país asiático adquiriu 248,8 mil toneladas,
volume avaliado em US$ 5,327
bilhões. Em 2018, foram US$
3,304 bilhões. O que explica o
salto de um ano para o outro,
segundo a Abia, foi uma maior
demanda por carne suína. Na lista de principais mercados para o
Brasil estão também a Holanda,

Hong Kong, Estados Unidos e
Arábia Saudita.
“Qual a nossa expectativa
para este ano? Temos duas variáveis importantes. Primeiro,
mantida essa taxa esperada pelo
governo brasileiro de crescimento da economia e mantida a
safra agrícola, pelo menos repetindo a safra que nós obtivemos
em 2019, acreditamos fortemente que vamos crescer entre
2,5% e 3,5% em vendas reais.
Nós temos motivo para acreditar nisso”, disse Dornellas.
Quanto a um possível impacto do coronavírus nas negociações, Dornellas disse que observa uma “maior dependência” da
China de produtos brasileiros do
que antes da epidemia. “Porque,
de modo geral, e a gente viu nas
notícias, deu uma parada no campo, na produção, as pessoas ficaram em casa, o governo estimulou as pessoas a ficar em casa.
Então, a demanda tem sido ainda mais crescente”, explicou.
(Agência Brasil)

Bancos com mais de 500 mil contas
têm de adotar pagamento instantâneo
As instituições financeiras
com mais de 500 mil contas ativas terão de oferecer a seus clientes o sistema de pagamento
instantâneo, que será lançado em
novembro. A determinação
consta de circular editada na terça-feira, (18) pelo Banco Central (BC).
A exigência considera as
contas de depósito à vista, as
contas de depósito de poupança
e as contas de pagamento prépagas das instituições financeiras. A circular também determi-

na que as instituições ofereçam
aos clientes todas as funcionalidades de iniciação e de recebimentos de pagamentos do
novo instrumento.
Em fase de testes, o sistema
de pagamento instantâneo permitirá a transferência de dinheiro em apenas 10 segundos e funcionará 24 horas por dia. A ferramenta será usada tanto por bancos tradicionais de varejo, como
por novos tipos de instituições
de pagamentos, como fintechs,
tipo de instituição que trabalha

com contas e com carteiras digitais. Conforme o BC, o novo
sistema reduzirá custos e aumentará a concorrência, por ser
aberto a qualquer instituição.
Atualmente, as duas modalidades mais usadas de transferência entre instituições diferentes,
a Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o Documento
de Ordem de Crédito (DOC),
têm restrições de horário e levam de 30 minutos a duas horas
para serem concluídas. Mesmo
o pagamento com cartão de dé-

bito não gera crédito na conta do
lojista ao mesmo tempo.
O Banco Central também
anunciou ter fechado acordo de
cooperação técnica com o Tesouro Nacional para que os cidadãos brasileiros usem os pagamentos instantâneos para fazerem seus recolhimentos ao
governo federal. Segundo o Banco Central, a quitação das obrigações com a União se dará de
maneira mais simples e rápida,
melhorando a experiência atual.
(Agência Brasil)

Venda de combustíveis no Brasil
cresce 2,89% em 2019
Em 2019, 140 bilhões de litros de combustíveis foram vendidos no mercado brasileiro. O
volume representa um aumento
de 2,89% na comparação com
2018, quando foram comercializados 136 bilhões de litros. Os
dados foram apresentados no
Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis realizado
na terça-feira, (18), no Rio de
Janeiro, pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
O maior aumento proporcional ocorreu no comércio de
etanol hidratado, que subiu
16,2% em 2019. "O crescimento foi motivado, em grande parte, pelo ganho de competitivida-

de em relação à gasolina C", pontua a ANP em nota.
A gasolina C é a gasolina
com adição de etanol anidro vendida aos postos revendedores e
em seguida ao consumidor final.
Sua comercialização teve, no ano
passado, retração de 0,56% na
comparação com 2018. O etanol
anidro (misturado à gasolina),
também teve essa ligeira queda de
desempenho. A redução das vendas foi igualmente de 0,56%.
De outro lado, houve crescimento de óleo diesel B (2,97%)
e biodiesel (8,61%). Nesse segundo caso, o aumento já era
esperado. Em setembro do ano
passado, a ANP aprovou um aumento do percentual de adição

de biodiesel ao óleo diesel.
Segundo o diretor da ANP,
Felipe Kury, a expectativa é que
a tendência de crescimento se
mantenha em 2020 e acompanhe
a economia do país. "Se a economia crescer a 2 ou 3%, você
terá o reflexo disso na venda de
derivadas. Não tenho dúvidas disso. A principal preocupação são
os gargalos de infraestrutura.
Não é tanto a oferta de produto.
Será que a infraestrutura logística suporta um crescimento de
2 a 3%? Será que portos, ferrovias, rodovias estão preparadas
para escoar a produção? Essa é
uma questão importante, mas
acho que o governo está tratando disso com bastante afinco e

dedicação", disse.
Outros produtos
Os dados da ANP também
revelaram uma queda na comercialização de gás liquefeito de
petróleo (GLP) de 0,3%. Também houve redução, de 2,57%,
nas vendas de querosene de avião.
A ANP avalia que a suspensão das
operações da Avianca no Brasil
impactaram nos negócios.
O óleo combustível também
sofreu queda de 18,25%. "Saiu
de 2,312 bilhões de litros para
1,890 bilhões de litros em função da continuidade do processo de substituição tecnológica
por combustíveis mais limpos",
diz a ANP. (Agência Brasil)

Autonomia do BC aumenta chances
de inflação baixa, diz Campos Neto
A autonomia dos bancos centrais aumenta em 50% as chances de um país ter inflação baixa, sem prejuízo para a atividade econômica, disse hoje (18)
o presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto,
em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA). O projeto de autonomia

do BC está em tramitação no
Congresso Nacional.
Campos Neto disse que há
consenso entre pesquisadores
sobre a relação entre autonomia e inflação baixa, segundo
informou o Banco Central por
meio de nota. A reunião foi fechada à imprensa.
O presidente do BC argu-

mentou que a autonomia reduz
a instabilidade econômica em
períodos de transição de governo, permite juros menores
e maior estabilidade monetária
e financeira, além de estar alinhada às melhores práticas internacionais.
Campos Neto defendeu ainda que a autonomia permitirá ao

BC buscar seus objetivos, estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
de maneira técnica, objetiva e
imparcial.
O projeto de autonomia do
BC prevê mandatos para o presidente e diretores e a autarquia
deixará de ser vinculada ao Ministério da Economia.

CNC: Brasil perdeu mais com década
de 2010 do que com anos 1980
Estudo da Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Tu r i s m o
(CNC), divulgado na terçafeira, (18), indica que a década de 2010 causou mais
prejuízos ao país do que a de
1980, conhecida como a Década Perdida.
De acordo com a pesquisa, que compara indicadores
dos dois períodos, a recessão
de 2015-2016 teve efeitos
ainda mais adversos do que
nos anos 1980, causando recuperação lenta da economia,
com reflexos no mercado de
trabalho e na concentração de
renda.
“Ambas as décadas tiveram impacto contundente nas
empresas e trabalhadores,

como o aumento do desemprego e a ampliação da má
distribuição e concentração
de riqueza, ocasionando uma
piora significativa nas condições de vida dos brasileiros”, afirmou, em nota, o
presidente da CNC, José Roberto Tadros.
Segundo o estudo, em relação à evolução do Produto
Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país -, o Brasil cresceu 33,3%, à taxa
média anual de 2,9%, no intervalo de 10 anos, iniciados
em 1980. Já no mesmo período a partir de 2010, observou-se crescimento abaixo
da metade, acumulado em
14,1%, com média anual de

1,3%.
De acordo com a análise
da CNC, se o PIB de 2019
aumentar 1% – confirmando
a expectativa do mercado –,
a economia brasileira deverá registrar baixo crescimento médio anual durante esse
período, adiando as chances
de absorver o contingente de
desempregados.
“O cenário é bem diferente do que o observado nos
anos 1980, quando, mesmo
com as recessões de 1981 e
1983, verificou-se forte capacidade de recuperação, evidenciada através do ritmo de
crescimento econômico durante a segunda metade da
década”, disse, em nota, o
economista da CNC respon-

sável pelo trabalho, Antonio
Everton.
Segundo o levantamento,
nos anos 1980, a crise encolheu a produção brasileira
em 7,2%, enquanto nos anos
2010 a contração foi ligeiramente menor, de 6,9%. No
entanto, conforme a CNC, a
economia não conseguiu encontrar condições suficientes para voltar a crescer a
partir de 2017.
De acordo com o economista da CNC, “o crescimento médio entre 2017 e 2019
pode ter ficado em 1,2%”.
“Na década de 1980, de 1984
até 1989, depois das recessões, a economia cresceu
aproximadamente 30%”,
completou. (Agência Brasil)

Diretor de hospital em Wuhan
morre infectado pelo
novo coronavírus
O diretor do hospital Wuchang, na cidade chinesa de Wuhan, centro
do novo coronavírus, morreu na terça-feira, (18) de uma pneumonia
resultante do Covid-19, informou o Diário do Povo, jornal oficial do
Partido Comunista Chinês.
Liu Zhiming, neurocirurgião de 50 anos, é o primeiro diretor de um
hospital a sucumbir à doença, informou o jornal.
O hospital administrado por Liu é um dos centros médicos especificamente designados para o atendimento de pacientes de Covid-19, na
capital da província de Hubei, que foi colocada sob quarentena, em 23
de janeiro, com entradas e saída interditas.
Cerca de dois mil profissionais de saúde chineses foram infectados
pelo novo coronavírus, e vários morreram, incluindo o médico Li Wenliang, que tentou alertar os colegas para um possível surto, mas que foi
repreendido pelas autoridades chinesas por “espalhar boatos”.
As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de
Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que
abrange cerca de 60 milhões de pessoas.
O número de mortos devido ao novo coronavírus (Covid-19) na China continental subiu hoje para 1.873, ao mesmo tempo em que foram
registrados 1.886 novos casos de infeção, na primeira vez, desde o início
do surto, em que o país registra menos de 2 mil casos detectados por dia.
A Comissão de Saúde da China indicou que entre as 98 mortes ocorridas no país, 93 foram registadas na província de Hubei, centro do surto
e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e
saídas interditas, uma medida que afeta quase 60 milhões de pessoas.
Entre os 1.873 novos pacientes, 1.807 são também reportados por
Hubei, onde a epidemia foi detectada no final de 2019.
Até à meia-noite (13h de segunda-feira em Brasília), um total de
11.741 casos graves foram detetados no país, enquanto 12.552 pacientes superaram a doença e receberam alta.
As autoridades acrescentaram que 560.901 pessoas foram acompanhadas por terem tido contacto próximo com infetados, entre os quais
141.552 ainda estão sob observação e 6.242 são casos suspeitos de
terem contraído o novo coronavírus.
Além dos 1.873 mortos na China continental, houve também um
óbito na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão,
um na França e um em Taiwan.
Embora cerca de trinta países tenham casos diagnosticados com
Covid-19, a China registra cerca de 99% do total global de infectados.
O ministro da Saúde do Japão anunciou que o desembarque de alguns passageiros que ainda estão a bordo do Diamond Princess começa
nesta quarta-feira, (19). O navio de cruzeiro que está atracado no porto
de Yokohama foi colocado em quarentena.
Segundo as autoridades japonesas, os passageiros que revelarem
resultado negativo para o vírus e que não tenham mantido contato próximo com doentes infetados vão ser autorizados a desembarcar.
O Ministério da Saúde japonês já começou a realizar testes nos
passageiros.
O maior número de infectados, fora da China continental, está a
bordo do cruzeiro Diamond Princess. São 456 pessoas infectadas pelo
Covid-19.
Centenas de passageiros de um navio de cruzeiro autorizado a atracar na quinta-feira (13) no Camboja foram ontem submetidos a um
rastreamento, depois que um dos viajantes foi diagnosticado com o
coronavírus Covid-19.
O MS Westerdam, navio de cruzeiro da companhia de navegação
norte-americana Holland America Line, atracou na quinta-feira no Porto de Sihanoukville, no sul do Camboja, depois de a Tailândia, Japão,
Taiwan, Filipinas e Guam negarem o desembarque diante do risco de
algum viajante ser portador do vírus.
Dos 1.455 passageiros, mais de 1,2 mil desembarcaram do navio
nos dias seguintes, depois de alguns terem sido submetidos a um exame
médico rápido.
No sábado (15), um passageiro norte-americano, de 83 anos, que
viajou para a Malásia foi diagnosticado com o novo coronavírus em
Kuala Lumpur.
Diante da confirmação do caso, a Holland America informou que
trabalha “em estreita coordenação” com os vários governos, a Organização Mundial de Saúde e os centros de triagem nos Estados Unidos
“para investigar e rastrear as pessoas que possam ter estado em contacto” com o turista infectado.
Por sua vez, o Ministério da Saúde do Camboja disse que “procura
ativamente qualquer caso suspeito”, exortando a população “a não se
preocupar”, enquanto alguns dos passageiros do navio se encontram em
Sihanoukville.
Ainda permanecem no navio 233 passageiros e 747 tripulantes.
(Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NET O, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulament açao
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia
especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo
5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou
comunhao parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto
e taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 1EF7B - CONTRATO 140724164711-6- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 4072- AV SANTA CATARINA
ROSA MARIA MADRID PEREZ , ESPANHOLA, COMERCIANTE, CPF 13489256808, CI
RNE W307811-L SE/DP, CASADO(A) COM, ARIOVALDO RONCON PEREZ ,
BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CPF 30938422804, CI 2726476 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA BASILIO DA CUNHA, Nº 928, 12º
SUBDISTRITO - CAMBUCI, EM SAO PAULO, SP, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
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Jair Bolsonaro dá posse a
Braga Netto na Casa Civil
Foz vai sediar
encontro de
governadores do
Sul e Sudeste
O Paraná será sede nos dias
28 e 29 de fevereiro do encontro do Consórcio de Integração
Sul e Sudeste (Cosud), que reúne os governadores dos sete
estados das duas regiões. O encontro acontece em Foz do
Iguaçu (Oeste) e a programação foi apresentada na reunião
do secretariado com o governador Carlos Massa Ratinho
Junior nesta terça-feira, em
Curitiba.
O grupo, criado em março
do ano passado, defende políticas públicas integradas para o
desenvolvimento do Sul e do
Sudeste. Juntas, as regiões representam 72% do Produto Interno Bruto (PIB) e metade da
população nacional. Participarão do encontro governador
Ratinho Junior, e os governadores de São Paulo, João Doria; de Minas Gerais, Romeu
Zema; do Espírito Santo, Renato Casagrande; de Santa Catarina, Carlos Moisés; do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite;
e do Rio de Janeiro, Wilson
Witzel. O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, fará uma palestra.
Esta é a sexta edição do encontro de governadores do Cosud e vai abordar temas como
sustentabilidade e economia
criativa. As anteriores, realizadas no ano passado, aconteceram em Belo Horizonte, São
Paulo, Gramado (RS), Vitória
e Florianópolis.
“Os estados do Sul e do Sudeste, que concentram grande
parte da economia nacional, se
reúnem nesse consórcio para
discutir pautas em comum e
trocar experiência entre si”,
destacou Ratinho Junior. “É
uma oportunidade para conhecer políticas que podem ser
implantadas aqui e também exportar para os outros estados
soluções já são usadas no Paraná”, disse. A programação do
encontro foi apresentada na
reunião do secretariado, em
Curitiba, nesta terça-feira.
SUSTENTABILIDADE – O
diretor-presidente da Invest
Paraná, Eduardo Bekin, organizador da edição paranaense do
Cosud, explicou que há a necessidade de os estados discutirem o desenvolvimento econômico com foco na sustentabilidade. “Esta será a principal

discussão do encontro, mostrar como é possível atrair investimentos e buscar o crescimento econômico de uma maneira sustentável. É preciso deixar esse planeta preparado para
as próximas gerações”, disse.
Além disso, ressaltou
Bekin, a realização do encontro em Foz do Iguaçu dá mais
visibilidade ao principal destino turístico do Estado. “É a
oportunidade de divulgar Foz
do Iguaçu no Brasil e no mundo. O Cosud desperta grande
interesse por causa de sua
abrangência, já que reúne os
estados com as maiores economias do País”, afirmou.
CONSÓRCIO - A intenção
do Cosud é buscar políticas de
integração para melhorar a qualidade do serviço público prestado à população das duas regiões, que chega a 108 milhões
de pessoas. Entre as áreas prioritárias estão a segurança pública, combate ao contrabando,
sistema prisional, saúde, desburocratização, turismo, educação, desenvolvimento econômico, logística e transportes, inovação e tecnologia.
O evento em Foz contará
com 15 grupos de trabalho, reunindo secretários e equipes
técnicas de cada área para traçar estratégias conjuntas. Eles
foram divididos nos seguintes
temas: Fazenda e Planejamento; Desenvolvimento Econômico; Agricultura; Turismo;
Inovação, Ciência e Tecnologia; Educação, Meio Ambiente e Infraestrutura; Logística e
Transporte; Saúde Pública; Segurança Pública, Administração Penitenciária; Gestão e
Planejamento; Controle e
Transparência e Reforma da
Previdência.
Assim como nas edições
anteriores, ao final do encontro será divulgado documento,
desta vez a Carta de Foz do
Iguaçu, reunindo as deliberações dos governadores e dos
grupos de trabalho. Nos documentos divulgados anteriormente, os gestores reafirmaram o apoio às reformas estruturais em âmbito federal e às
medidas econômicas essenciais à retomada do crescimento
econômico e ao equilíbrio fiscal da União, estados e municípios. (Aenpr)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 est abelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar , no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia
especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo
5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou
comunhao parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto
e taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 1D4A4 - CONTRATO 117974138387-6- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 1816 GRANJA JULIETA
CLAUDIO RUBENS SOARES, BRASILEIRO(A), AGENTE DE VIAGENS, CPF
08570281897, CI 17.549.336-4 SSP/SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENT O Nº 11, DO TIPO “I”, LOCALIZADO NO 1º
ANDAR, BLOCO 5, INTEGRANTE DO RESIDENCIAL SAINT LOUIS, A RUA LUIZ
GRASSMANN, Nº 774, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO PAULO, SP,
COM A AREA UTIL DE 52,171M2, AREA COMUM DE 53,512M2, PERFAZENDO A
AREATOTAL DE 105,683M2, UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEIT ORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
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O presidente Jair Bolsonaro
deu posse, na tarde de terça-feira (18), ao general Walter Souza Braga Netto na chefia da Casa
Civil. A solenidade também marcou a posse de Onyx Lorenzoni
no Ministério da Cidadania, em
substituição a Osmar Terra, que
reassumiu seu mandato de deputado federal pelo Rio Grande do
Sul. Em seu discurso, dirigindose diretamente à Braga Netto, o
presidente reafirmou que a principal missão do novo ministro
será a coordenação das demais
pastas e programas do governo.
Ele também elogiou o trabalho
do general à frente do Estado
Maior do Exército.
“O senhor acaba de deixar a
chefia do Estado Maior do Exército, uma missão difícil, e só
quem tem liderança pode exercê-la. Agora, o senhor ocupa a
chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado Maior do
Exército. Coordenará e me auxiliará, e muito, no contato com
os ministros e na solução dos

problemas que vão se apresentar para nós”, afirmou.
Aos 66 anos de idade, Braga
Netto é general do Exército Brasileiro e ocupou importantes
funções militares. Em julho de
2016, foi nomeado Comandante Militar do Leste, um dos oito
comandos nacionais do Exército, com sede no Rio de Janeiro.
Em 2018, ficou nacionalmente
conhecido após ser nomeado,
pelo então presidente Michel
Temer, como interventor federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, cargo
que exerceu até o final do mesmo ano, durante a vigência da
intervenção.
“Espero corresponder aos
anseios do senhor e da nação
brasileira. Não me faltarão
empenho, dedicação, lealdade
e abnegação de contribuir para
o crescimento do país”, afirmou Braga Netto, em breve
discurso.
No Ministério da Cidadania,
Onyx Lorenxoni vai comandar as

principais políticas sociais do
governo federal, incluindo o programa Bolsa Família, que está
em processo de reformulação
pela atual gestão. Em seu discurso de posse, o ministro disse que
pretende seguir o trabalho do
antecesso e buscar a redução das
desigualdades.
“Parto para um novo desafio,
uma nova missão. Seguir o trabalho iniciado por Osmar Terra,
com amor pelo seu semelhante,
na luta incansável para a redução
das desigualdades e da atenção
àqueles que realmente precisam.
No time Bolsonaro, a gente
pode trocar de número, mas a
camiseta é sempre a mesma,
apaixonadamente verde e amarela”, afirmou.
Jair Bolsonaro ainda disse,
durante a solenidade, que as autoridades de todos os poderes
devem buscar o entendimento
para solucionar os problemas do
país e que o mundo está voltando a confiar no Brasil.
“Como sempre digo, o Bra-

sil tem tudo para ser um grande país. Prezados privilegiados, aqui presentes, ministros, autoridades do Legislativo, chefes do Judiciário,
basta apenas o entendimento
entre nós, basta apenas que
conversemos cada vez mais e,
na prática, venhamos a apresentar propostas que venham
a colocar em lugar de destaque no mundo. Uma das coisas
mais importantes que aconteceu,
desde a chegada dos senhores ao
governo, foi a recuperação da
confiança que o mundo não tinha conosco”.
De volta à Câmara dos Deputados, Osmar Terra agradeceu
a Bolsonaro e prometeu continuar auxiliando o governo no
Poder Legislativo. “Vou continuar trabalhando ao seu lado, onde
eu estiver. Sou um soldado para
que esse país mude. O senhor
[Bolsonaro] representa a única
oportunidade de fazer com que
esse país mude”, afirmou.
(Agência Brasil)

Operação contra exploração sexual
infantil contabiliza 38 prisões
A 6ª fase da Operação Luz na
Infância, deflagrada na terça-feira, (18) para identificar autores
de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e
adolescentes, contabiliza 38
prisões. São 94 mandados de
busca sendo cumpridos por
579 agentes em 12 estados.
Outros 18 mandados estão sendo cumpridos em quatro países:
Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá.
No Brasil, 14 prisões em flagrante foram feitas em São Paulo;
nove em Santa Catarina; seis no
Paraná; quatro em Mato Grosso do
Sul; duas no Ceará e uma em cada
um dos estados de Mato Grosso,
Goiás e Rio Grande do Sul.
De acordo com o coordenador do Laboratório de Operações
Cibernéticas da Secretaria de
Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, o perfil dos criminosos

abrange “pessoas acima de qualquer suspeita”, das “mais diversas classes sociais” e com idade
que vai dos 17 a mais de 80 anos.
Segundo ele, é muito comum a ocorrência de pessoas
reincidentes nessa prática criminosa. “Um dos presos de hoje já
tinha, inclusive, mandado de prisão por abuso e exploração sexual”. Ele disse também ser comum encontrar pessoas que produzem esse tipo de conteúdo.
“Em todas as fases [da Operação Luz da Infância] conseguimos prender abusadores e produtores. Nessa fase não será diferente. Certamente terá produtores e, nesse caso, a pena é ainda mais severa”, informou.
Barreto fez um apelo para
que a população use os canais de
denúncia para relatar casos suspeitos desse tipo de prática criminosa. “As denúncias são muito importantes para as investiga-

ções ficarem mais robustas”,
argumentou.
A população pode procurar a
delegacia de polícia mais próxima ou ligar para o Disque 100,
que recebe denúncias anônimas
sobre violações de direitos humanos. A ligação é gratuita e o
serviço está disponível 24 horas
por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
Barreto também destacou a
importância de os pais estarem
sempre atentos ao que os filhos
consomem na internet.
“É muito comum aos pais
instruírem seus filhos a não falarem com estranhos na rua. No
entanto, esquecem de fazer o mesmo com relação à internet, que é
um ambiente onde criminosos se
fazem passar por crianças e acabam captando informações e dados”, explica o investigador.
Para evitar problemas desse
tipo, ele sugere que os pais es-

tabeleçam o controle parental
tanto na internet como nos aplicativos de mensagens, redes sociais e jogos online utilizados
pelas crianças e adolescentes.
“Os criminosos aproveitam
todo e qualquer espaço onde
haja crianças e adolescentes,
para tentar atrair, pegar informações e obter imagens [íntimas].
É importante que os pais estejam sempre atentos para saber
com quem o filho está falando e
o tipo de serviço que o filho faz
uso”, acrescentou.
De acordo com o coordenador da Secretaria de Operações
Integradas, os riscos são menores quando os pais orientam os
filhos sobre os riscos que correm nesse tipo de ambiente. “A
cybereducação é muito importante para mitigarmos os efeitos
danosos do abuso e da exploração sexual infantil”, completou.
(Agência Brasil)

Análise mostra contaminação em
mais 14 lotes de cerveja Backer
Perícia feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/MG) detectou traços
de pelo menos um dos elementos contaminantes etilenoglicol
e dietilenoglicol - substâncias
altamente tóxicas e impróprias
para consumo humano - em mais
14 lotes de cervejas feitas pela
Backer. Os lotes contaminados

foram produzidos entre julho de
2019 e janeiro de 2020.
No total, 55 lotes de rótulos
diversos da cervejaria já foram
considerados contaminados.
Além dos rótulos mais conhecidos - a cerveja Belorizontina e a
Capixaba -, as marcas Backer
Pilsen, Backer Trigo, Brown,
Backer D2, Capitão Senra, Cor-

leone, Fargo 46, Layback D2,
Pele Vermelha e Três Lobos Pilsen também tiveram resultado
positivo para substâncias que não
deveriam fazer parte da fórmula
da cerveja.
A fiscalização foi feita de
acordo com os protocolos higiênico-sanitários estabelecidos
pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
(Mapa), e faz parte do processo
de regularização da cervejaria
Backer. De acordo com o ministério, a contaminação deve ser
tratada como caso isolado, e não
apresenta qualquer risco à produção de cervejas em escala nacional ou de outras cervejarias.
(Agência Brasil)

Lava Jato denuncia Jucá e Raupp por
corrupção e lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal
(MPF) do Paraná voltou a apresentar denúncia contra o ex-senadores do MDB Romero Jucá (RR)
e Valdir Raupp (RO) no âmbito da
Lava Jato, por desvios na Transpetro, subsidiária na Petrobras. Ambos são acusados de corrupção e
lavagem de dinheiro.
Os dois já haviam sido denunciados em 2017 pela Procuradoria-Geral da República
(PGR) pelos mesmos crimes,
mas tiveram o caso remetido à
primeira instância pelo ministro
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o término de seus mandatos como
senadores. O caso hoje tramita
na 13ª Vara Federal de Curitiba.
Também foram denunciados
o ex-presidente da Transpetro

Sergio Machado; os executivos
da NM Engenharia Luiz Maramaldo e Nelson Maramaldo; e o
ex-executivo da Odebrecht Fernando Reis.
Segundo a denúncia, todos
estariam envolvidos em um esquema de pagamento de propina
mediante doações de campanha
em troca de favorecimento ilegal em licitações com a Transpetro. Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2010
e também em 2012.
De início, também estavam
envolvidos os ex-senadores José
Sarney e Garibaldi Alves Filho,
mas o STF considerou que eles
não poderiam mais ser punidos
ante a prescrição dos crimes.
Parte da investigação, envolvendo o senador Renan Calheiros

(MDB-AL), permanece em tramitação no Supremo.
Segundo a denúncia, os executivos da NM Engenharia e da
Odebrecht Ambiental pagavam
propina aos políticos para que
mantivessem Sergio Machado
no comando da Transpetro, em
troca de contratos com a subsidiária da Petrobras.
Uma primeira propina de R$
100 mil, por exemplo, teria sido
paga em 2008 pela NM Engenharia em forma de doação eleitoral
para Diretório Estadual do MDB
em Roraima, à época presidido por
Jucá, diz a denúncia. Um montante
de R$ 1 milhão teria sido pago em
2012 por meio de doação ao Diretório Nacional do MDB.
A denúncia tem como origem a delação premiada de Ser-

gio Machado e também dos executivos Luiz e Nelson Maramaldo e Fernando Reis.
A Agência Brasil tenta contato com a defesa dos envolvidos. À época da apresentação da
primeira denúncia pela PGR, o
então senador Valdir Raupp disse que “jamais tratou sobre doações de campanha eleitorais junto a diretores da Transpetro ou
quaisquer outras pessoas até porque não foi candidato a nenhum
cargo eletivo nas eleições de
2012 e 2014”.
Na mesma ocasião, a defesa
de Jucá disse não haver “nenhum
motivo para fazer essa denúncia,
o que existe é a palavra de um
delator desmoralizado”, em referência aos depoimentos de
Machado. (Agência Brasil)

Novo coronavírus: Brasil monitora
cinco casos suspeitos
O Ministério da Saúde
acompanha cinco casos de pacientes com suspeita de infecção
pelo novo coronavírus, sendo uma
criança de dois anos. O boletim
divulgado nesta terça-feira (18)
traz dois casos a mais que o de
ontem. Todos estiveram na China,
mas nenhum deles na cidade de
Wuhan, epicentro da doença.
“Entraram mais dois casos de
São Paulo, então permanecem
os dois de ontem e dois novos

em São Paulo e o do Rio Grande do Sul permanece desde a
semana passada”, disse em coletiva à imprensa o secretário
executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo.
Segundo o secretário, o paciente do Rio Grande do Sul foi
testado para os vírus mais comuns, como H1N1, e os testes deram negativo. Agora,
uma amostra está sendo enviada para o Laboratório Central

de Saúde Pública (Lacen) para
análise específica quanto ao
novo coronavírus. Três dos
pacientes ainda serão testados
para vírus gripais.
Gabardo enfatizou que a mobilização para prevenir e conter o
vírus continua pelo menos até
o começo do inverno. “Nós
não vamos reduzir todas essas
ações feitas, toda mobilizações feita antes da chegada do
inverno, independentemente

de até lá nós termos casos confirmados no Brasil”.
A pasta deve divulgar hoje
(19) o resultado dos exames dos
brasileiros resgatados da China
e dos tripulantes da Força Aérea
Brasileira que estiveram envolvidos na ação. No total, 58 pessoas estão em quarentena na
Base Aérea de Anápolis (GO)
para descartar o risco de contaminação pela doença no Brasil.
(Agência Brasil
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Em mais um dia de oscilações no câmbio, o dólar subiu
novamente e voltou a fechar no
maior valor nominal desde a criação do real. Na terça-feira (18),
o dólar comercial encerrou a
sessão vendido a R$ 4,358, com
alta de R$ 0,029 (+0,66%).
Foi o segundo dia seguido de
valorização da divisa, que operou em alta durante toda a sessão. Desde o começo do ano, o
dólar acumula valorização de
8,6%.
O Banco Central (BC) não
tomou novas medidas para segurar a cotação. A autoridade monetária leiloou US$ 650 milhões
para rolar (renovar) contratos de
swap cambial – que equivalem à
venda de dólares no mercado futuro – com vencimento em abril.
O leilão faz parte da rolagem de
US$ 13 bilhões de swap que venceriam daqui a dois meses.
No mercado de ações, o dia

Foto/Arquivo/ABr

Dólar encosta em R$ 4,36 e renova
recorde desde criação do real

também caracterizou-se pela
turbulência. O índice Ibovespa,
da B3 (antiga Bolsa de Valores
de São Paulo), encerrou esta terça-feira aos 114.977 pontos,
com recuo de 0,29%. O indicador operou com queda superior
a 1% durante boa parte da sessão e recuperou-se no fim da tarde, mas em ritmo insuficiente
para reverter a baixa.

Nas últimas semanas, o mercado financeiro em todo o mundo tem atravessado turbulências em meio ao receio do impacto do coronavírus sobre a
economia global. A interrupção
da produção em diversas indústrias da China está afetando as
cadeias internacionais de produção. Indústrias de diversos
países, inclusive do Brasil, so-

frem com a falta de matériaprima para fabricarem e montarem produtos.
A desaceleração da China
também pode fazer o país asiático consumir menos insumos, minérios e produtos agropecuários brasileiros. Uma
eventual redução das exportações para o principal parceiro
comercial do Brasil reduz a
entrada de dólares, pressionando a cotação.
Entre os fatores domésticos que têm provocado a valorização do dólar, está a decisão
recente do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central de reduzir a taxa Selic
– juros básicos – para 4,25%
ao ano, o menor nível da história. Juros mais baixos desestimulam a entrada de capitais estrangeiros no Brasil, também
puxando a cot ação para cima.
(Agência Brasil)

Cedae é multada por falta de água
durante incêndio no Museu Nacional
A Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico
do Estado do Rio (Agenersa)
multou a Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae) em R$
5,6 milhões pela falta de água
nos hidrantes no entorno do
Museu Nacional, durante incêndio ocorrido em 2 de setembro
de 2018. A decisão foi julgada
na terça-feira (18) e passa a valer assim que for publicada no

Diário Oficial do Estado. A Cedae poderá recorrer.
Foi constatada ausência de
manutenção bem como falta ou
baixa pressão de água nos hidrantes instalados no entorno do
Museu Nacional, o que inviabilizou o uso pelo Corpo de Bombeiros durante o incêndio. De
acordo com a legislação sobre
o assunto, a responsabilidade da
manutenção, vazão e pressão da

água é da Cedae, bem como a
instalação, manutenção e operação dos hidrantes urbanos.
“No dia do incêndio, foi
constatado pelo Corpo de Bombeiros que nenhum dos seis hidrantes de coluna estava com
carga de água suficiente para os
serviços de combate ao incêndio do Museu Nacional. Verificamos que o funcionário da Cedae, ao chegar com sua equipe

oferecendo ajuda aos bombeiros, foi-lhe solicitado a pressurização dos hidrantes no entorno do Museu e sua resposta foi
no sentido de não ser possível
devido a problemas técnicos”,
explicou na decisão o conselheiro relator Silvio Carlos Santos
Ferreira.
Procurada, a Cedae ainda não
se posicionou sobre a decisão.
(Agência Brasil)

CAE do Senado aprova mudanças
para nomear e demitir diretoria do BC
Em votação simbólica na
terça-feira (18) foi aprovado
pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE)_ relatório do senador Telmário
Mota (PROS-RR ) sobre Projeto de Lei Complementar (PLC)
19/2019, que trata de nomeação
e demissão do presidente e diretores do Banco Central. Em
novembro, o texto já havia sido
aprovado no colegiado, mas depois de receber duas emendas no
plenário da Casa, precisou voltar ao colegiado.
Mudanças
Diferentemente de hoje,
quando a diretoria do BC é trocada nos primeiros meses de
mandato do presidente da República, o texto prevê que os mandatos do presidente do Banco
Central e de sua diretoria sejam
fixos, começando no primeiro
dia útil do terceiro ano do mandato do presidente da República
e continuando nos primeiros
dois anos do exercício presidencial seguinte.

Outra novidade seria a nomeação dos oito diretores da instituição de forma escalonada.
Pela proposta, dois serão nomeados a cada ano de governo. A
proposta original do senador Plínio Valério (PSDB-AM) estabelecia que os mandatos da diretoria da instituição coincidiriam
com o do presidente do Banco
Central.
Demissão
O projeto estabelece que a
demissão do presidente e de diretores do BC fora do período
previsto só pode acontecer com
justificativa. Nessa situação, caberá ao Conselho Monetário
Nacional (CNM) submeter ao
presidente da República a proposta de exoneração, que ficará
condicionada à prévia aprovação
por maioria absoluta dos senadores, em votação secreta. Segundo Telmário, como o CMN
assessora o presidente da República em assuntos monetários e
bancários, entre eles a fixação da
meta de inflação, um parecer do

conselho agregaria valor técnico à avaliação de desempenho
dos membros da diretoria do
banco.
Outra hipótese de exoneração é a condenação por improbidade administrativa ou por crime que acarrete a proibição de
acesso a cargos públicos. Caso
qualquer dos cargos fique vago,
um substituto será indicado e
nomeado para completar o mandato.
Quarentena
Ainda conforme o texto
aprovado na CAE, os integrantes
da diretoria do BC serão nomeados pelo presidente da República entre brasileiros “idôneos, de
ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômicofinanceiros ou comprovados conhecimentos que os qualifiquem
para a função.”
O presidente e os diretores
do BC também devem cumprir a
Lei nº 12.813, de 2013, que trata de conflito de interesses e informações privilegiadas em car-

gos públicos. A lei prevê uma
espécie de "quarentena", que proíbe uma série de atividades,
como prestação de serviço para
pessoa física ou jurídica com
que tenha estabelecido “relacionamento relevante” em razão
do exercício do cargo nos seis
meses após o desligamento.
Emenda
Uma emenda aprovada, do
senador Tasso Jereissati (PSDBCE), prevê que além do controle da inflação, o Banco Central
terá outros dois objetivos: suavizar as flutuações do nível de
atividade econômica e zelar pela
solidez e eficiência do Sistema
Financeiro Nacional.
“Concordamos com a proposição, mas entendemos que ela
pode ser aperfeiçoada pela determinação na lei dos objetivos
do Banco Central independente,
de forma a garantir a devida responsabilização e transparência
da condução da política monetária”, justificou Tasso. (Agência Brasil)

Pedido de vista adia para março
votação da PEC do Fundeb
Um pedido de vista coletivo
adiou para março a votação do
relatório de deputada Professora Dorinha (DEM-TO) na comissão especial que analisa a
proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/15, que trata do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb). O relatório prevê um
aumento gradual na complementação de recursos do feita pela
União para estados e municípios. O texto apresentado hoje (18)
pela deputada prevê um aumento de 15% no primeiro ano de
vigência do novo fundo e elevações graduais até chegar a 20%
no sexto ano.
Atualmente, a União complementa com 10% o total da
contribuição vinda de estados e
municípios. A ideia é que, a partir do sexto ano de vigência do
texto, a contribuição da União
seja reavaliada. A intenção é coincidir com o prazo de 2026,
quando será avaliado o impacto

da emenda à Constituição 95/16,
do teto dos gastos.
Em 2019, os recursos do
Fundeb equivaleram a cerca de
156,3 bilhões. Desse montante,
a União contribuiu com R$
14,34 bilhões, e o restante foi
proveniente do Ttesouro dos
Estados, doDistrito Federal e
dos municípios. De acordo com
o relatório, o acréscimo de recursos previstos na proposta
implicará à União o impacto orçamentário e financeiro de R$
79,7 bilhões em seis anos.
A legislação atual extingue o
Fundeb no fim deste ano. Em janeiro, o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, disse que o
governo não concordava com a
proposta em discussão e prometeu encaminhar um texto para o
Congresso, o que, até o momento, não ocorreu.
Com o pedido de vista, nova
sessão do colegiado foi marcada para o dia 4 de março, após o
Carnaval, quando o texto deve ser

discutido e, na sequência, votado. Ontem (17), o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a
expectativa é que o texto seja
votado no plenário da Casa ainda em março.
Relatório
O texto prevê o que a relatora Professora Dorinha chamou
de financiamento híbrido para a
distribuição dos recursos. Dessa forma, 10% continuariam sendo repassados pela União para
estados e municípios, obedecendo aos critérios atuais, como a
quantidade de alunos na rede de
ensino. Outra parte, 7,5%%, seria distribuída de acordo com um
critério que considera um indicador chamado de Valor Aluno
Ano Total (VAAT) e 2,5% seriam distribuídos com base em
resultados educacionais.
O relatório propõe ainda
constitucionalizar os repasses, já
previstos na Lei 12.858/2013,

dos royalties da exploração de
petróleo e gás no país. Pela proposta não haverá alteração nos
percentuais de repasse previstos. A avaliação é de que as áreas de áreas de produção de petróleo serão uma fonte sustentável para o Fundeb por um período de cerca de 40 anos.
“Em relação aos recursos
dos royalties decorrentes da exploração de petróleo e gás natural, não há alteração, mas apenas
a necessária garantia de estabilidade desses recursos, atualmente já direcionados à educação, nos termos legais”, diz o
texto.
O relatório veda ainda a aplicação dos recursos em outras
rubricas, em especial no pagamento de aposentados. A medida já é prevista, mas, segundo a
relatora, a inserção na PEC visa
evitar algumas interpretações
em contrário aplicadas por alguns tribunais estaduais de contas. (Agência Brasil)

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

Portal Viaje Paraná
completa um ano
com recorde de
audiência
Paranaenses e turistas já
ampliam o conhecimento dos
atrativos do Paraná. Busca por
praias limpas, grandes cachoeiras, cataratas, correntezas,
sustentabilidade e aventura
pode ser medida pelo sucesso
do
portal
www.viajeparana.com, que foi
idealizado pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior
para ser a referência e o guia
do potencial e locais turísticos
do Estado.
O site, disponível também
na versão em inglês, é o mais
procurado entre as páginas de
campanhas criadas e mantidas
pelo Governo. De acordo com
a Celepar, responsável pela
tecnologia da informação do
Estado, o Viaje Paraná alcançou 600 mil visualizações desde que entrou no ar, há um ano.
Foram 286 mil visualizações desde novembro de 2019,
época do ano marcada por feriados, férias, festas de fim de
ano e temperaturas mais elevadas. No mesmo período, o portal estadual que alerta para os
perigos
da
dengue
(www.dengue.pr.gov.br), por
exemplo, atingiu 231 mil visualizações.
A audiência segue crescendo. Mesmo ainda incompleto,
fevereiro já é o melhor mês do
site, com 98 mil acessos, informou a Celepar. O Litoral do
Paraná, que oferece carnavais
dos mais animados do Estado,
é o destino mais procurado.
“O Paraná nunca trabalhou
o turismo de forma organizada
e planejada, nunca usou seu
potencial para fazer desse setor uma grande matriz econômica. Buscamos incentivar a
atividade desde o início da nossa gestão, inclusive dedicando
a programação da TV Educativa ao tema, com a criação da
TV Paraná Turismo”, diz o governador Ratinho Junior. “Queremos fazer com que o paranaense conheça mais o Estado
e também trazer turistas do
Brasil para conhecer as nossas
belezas, gerando mais emprego e renda à população”, acrescenta o governador.
MAIOR AVANÇO DO
PAÍS - O incremento turístico
também medido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa
mensal de serviços do órgão
revelou que o Paraná foi a unidade da federação com maior
avanço na atividade no mês de
dezembro, com 2,6%, seguido
por Pernambuco (2,3%), Minas Gerais (1,3%), São Paulo
e Rio de Janeiro, ambos com
0,5%. O Brasil apresentou expansão de 1,5%.
Já os demais estados do Sul
tiveram retração no mesmo
mês. Rio Grande do Sul de -2%
e Santa Catarina de -1%, se-

gundo o instituto. “O turismo
no Paraná teve um desempenho acima da média nacional.
Isso é fruto de diversas ações
de promoção do mercado implantadas em 2019”, destacou
Marcos Steffens, diretor de
conteúdo e produção da E/PR
Comunicação – Secretaria de
Comunicação Social e Cultura.
BELEZAS DO ESTADO O Viaje Paraná foi concebido
para que as pessoas possam se
interessar pelas belezas do Estado antes mesmo de sair de
casa. O portal permite que os
turistas tenham mais informações sobre cada região paranaense e seus respectivos aspectos culturais, tudo em um só
lugar.
Projeto da E/PR Comunicação com a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, desenvolvido em parceria
com a Celepar, o site revela
toda a diversidade cultural, de
fauna e de flora do Paraná, possibilitando aos amantes da natureza desfrutarem de paisagens exuberantes, além de conhecer inúmeras opções de lazer.
São atrações durante o ano
inteiro, atendendo todos os tipos de viajantes: desde os aventureiros, que podem optar pelas trilhas e montanhas, aos que
querem apenas passar um tempo com a família, no Litoral ou
Interior.
Estão no site destinos mais
românticos, como a cidade de
São Miguel do Iguaçu, no Oeste
do Paraná, com chalés, hotéis
e pousadas. Destaque também
para o turismo religioso. O Viaje Paraná revela que é possível conhecer igrejas como a
Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, em Maringá, a mais alta catedral da
América do Sul. Uma arquitetura fascinante e que se destaca entre as principais construções religiosas do mundo.
Há ainda conteúdos relacionados à cultura, gastronomia,
congressos e eventos, visto e
consulados locais. A Celepar dá
suporte e treinamento aos colaboradores à Secretaria da Comunicação Social e Cultura,
que fomentam os conteúdos.
No último ano, o portal tornou-se a principal fonte de informação sobre destinos turísticos do Estado. Os conteúdos
são elaborados, possibilitando,
inclusive, noções sobre as características geográficas, o clima e a estrutura que vai receber o viajante. Para Marcos
Steffens, além de facilitador
para quem pretende viajar pelo
Estado, o portal é uma ferramenta de marketing do Paraná,
divulgando e promovendo as
belezas locais e os diversos
segmentos turísticos. (Aenpr)

Eletronuclear apura
causas do
desligamento de
Angra 1 no sábado
Técnicos da Eletronuclear
ainda estão avaliando as causas
do desligamento automático da
Usina Nuclear Angra 1 no último sábado (15). O desligamento ocorreu às 18h34, horas depois de a usina ter sido reconectada ao Sistema Interligado
Nacional (SIN), o que ocorreu
na sexta-feira (14), às 10h02.
A assessoria de imprensa da
Eletronuclear informou hoje
(18) que houve um problema no
conjunto do gerador elétrico
principal, parte não nuclear da
usina. “Os sistemas da usina operaram conforme o esperado, não
comprometendo a segurança da

unidade. No momento, os profissionais da Eletronuclear estão
trabalhando para identificar a
causa do problema, de modo que
Angra 1 possa voltar à operação
o mais rápido possível”, disse a
empresa.
Ainda não há, entretanto,
previsão de retorno de Angra 1
ao SIN.
A usina foi reconectada ao
sistema no dia 14, três dias antes do acordado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e estava em processo de elevação de potência,
com expectativa de atingir
100% .
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Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação

CNPJ nº 43.519.966/0001-42
Edital de Convocação da AGO/AGE
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/AGE, a realizar-se no dia 24/04/2020, em 1ª convocação às 10h00 e, em
2ª convocação, às 12h00, à Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jardim Arujá - Arujá/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: i) Aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2019; ii) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, SP, 13/02/2020. Tsukasa Arakawa, Liquidante.
Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, à Rua Tijuco Preto, 1581, Tatuapé, SP/SP, os documentos a que se
refere o artigo 133, Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019. Arujá, SP, 13/02/2020. Tsukasa Arakawa - Liquidante.

TBG Investimentos e Participações Ltda. - CNPJ 30.420.144/0001-68 - NIRE 3523524802-8
Extrato da Alteração de Contrato Social para Transformação em S.A.
Pelo presente instrumento: (a) TBG Investimentos LLC, com sede no Estado de Delaware/EUA, CNPJ/ME
30.042.564.0001-58, representada por seu procurador, Tulio Barbosa de Melo Gomes, brasileiro, solteiro,
administrador, RG 10.188.626 (SSP/MG), CPF/ME 070.839.066-88, residente em São Paulo/SP, conforme procurações
registradas na JUCESP nºs 690.141/18-0 e 690.142/18-3, em 10.05.2018; e (b) Tulio Barbosa de Melo Gomes, já
qualiﬁcado; Únicos sócios, resolvem alterar seu contrato social da Sociedade para Transformação em S/A, nos seguintes
termos: 1. transformar para S/A, sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem alteração de sua personalidade
jurídica. 1.2. os sócios (doravante denominados “Acionistas”) resolvem: 1.2.1. Alterar a denominação social para TBG
Investimentos e Participações S.A. (doravante denominada “Companhia”); 1.2.2. Converter todas as 1.309.826
quotas, em 1.309.826 ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R$ 1,00, distribuídas pelos acionistas
da Companhia e totalmente integralizadas. O depósito de 10% previsto pelo artigo 80, inciso II, da Lei das S/A, é
dispensado, considerando que a totalidade das ações ordinárias emitidas pela Sociedade estão integralizadas. 1.2.3.
Eleger para a Diretoria os seguintes membros: Tulio Barbosa de Melo Gomes, já qualiﬁcado; e Mauricio Norcia de
Souza Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 481.688.560 (SSP/SP), CPF/ME 402.773.388-67, residente em São
Carlos/SP; os quais serão investidos nos cargos mediante a assinatura do termo de posse, no prazo de 30 dias, para
mandato uniﬁcado de 2 anos, os quais declaram, expressamente, não estarem impedidos por lei de exercer atividades
mercantis; 1.2.4. Fixar o valor da remuneração global dos administradores da Companhia em até R$ 60 mil por ano; e
1.2.5. Aprovar o Estatuto Social da Companhia. Nada mais. São Paulo, 21.01.2020. TBG Investimentos LLC - Por: Tulio
Barbosa de Melo Gomes - Procurador, Tulio Barbosa de Melo Gomes. Diretores eleitos: Tulio Barbosa de Melo
Gomes - Diretor, Mauricio Norcia de Souza Filho - Diretor. Advogado: Guilherme Meirelles Bruschini - OAB/SP nº
217.029. JUCESP nº 47.166/20-4, NIRE 3530054823-0 em 27.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

COMPANHIA FECHADA - CNPJ Nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL,
DA ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020.
1. Data, Hora e Local: 06/02/2020, às 10h00, sede social, Avenida Paulista, nº 2.028, 8º andar, Conjunto 81, São Paulo/SP. 2.Presença: Presentes debenturistas, detentores de 100% das Debêntures em Circulação (conforme definidas na Escritura de Emissão (conforme abaixo definida)) (“Debenturistas”) da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantia real adicional, da Emissora (“Emissão”), conforme se verificou pela assinatura constante da Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente ata. Presentes, ainda, os representantes da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Ímpar Serviços Hospitalares S.A. (“Emissora”). 3.Convocação:
Dispensada a convocação por edital, conforme previsto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas, representando 100% das Debêntures em Circulação da Emissão. 4.Mesa: Presidida pelo Sra.
Bruna Caroline Luca, e Secretariada pelo Sra. Luciana Alves Queiroz da Silva. 5.Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: a. autorização para
celebração, pela Emissora, pelo Agente Fiduciário e pelo Banco Bradesco S.A., na qualidade de banco administrador (“Banco Administrador”), do
“Contrato de Prestação de Serviços de Depositário” (“Contrato de Administração de Contas”), até o dia 28/02/2020, de forma que não seja configurado
um descumprimento de obrigação não pecuniária prevista no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos
sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças” celebrado, em 26/12/2019, entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), bem como um vencimento antecipado nos termos da Escritura de Emissão; b. autorização para que a totalidade dos recursos decorrentes do pagamento de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) sejam obrigatoriamente creditados i) em uma única Conta Vinculada (conforme abaixo definida); e ii) a partir de 30 dias contados da presente data, de forma que não seja configurado um descumprimento de obrigação não pecuniária prevista no Contrato de Cessão Fiduciária, bem como um vencimento antecipado nos termos da
Escritura de Emissão; c. autorização para que, em caso de ausência de notificação do Agente Fiduciário ao Banco Administrador sobre a verificação de um
Evento de Inadimplemento (conforme definido na Escritura de Emissão), o Banco Administrador transfira, em até 1 dia Útil, a totalidade dos recursos
depositados na Conta Vinculada em uma única Conta de Livre Movimento (conforme abaixo definida); d. caso as matérias previstas nas Ordens do Dia (a),
(b) e (c) acima sejam aprovadas, a prévia aprovação para a alteração de determinadas disposições do Contrato de Cessão Fiduciária de forma i. a prever
que a totalidade dos recursos decorrentes do pagamento de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente seja depositada, exclusivamente,
na conta corrente vinculada nº 5.945-5, agência 3381, no Banco Administrador, de movimentação restrita de titularidade da Companhia (“Conta Vinculada”); ii. elidir todas as referências às “Contas Vinculadas” (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária) e quaisquer obrigações referentes e/ou
decorrentes de tais contas; iii. prever que, em caso de ausência de notificação do Agente Fiduciário ao Banco Administrador sobre a verificação de um
Evento de Inadimplemento, o Banco Administrador transfira, em até 1 dia Útil, a totalidade dos recursos depositados na Conta Vinculada, para a conta
corrente nº 137-6, agência 3381, de titularidade da Cedente, mantida junto ao Banco Administrador (“Conta de Livre Movimento”); iv. elidir todas as
referências às “Contas de Livre Movimento” (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária) e quaisquer obrigações referentes e/ou decorrentes de
tais contas; e v. refletir todos os ajustes que se fizerem necessários para o integral atendimento ao disposto nas Ordens do Dia a), b) e c) acima, se for o
caso; e. autorização para celebração, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário do primeiro aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária (“1º Aditamento”), no prazo de até 15 dias contados da presente data; e f. da autorização para a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Administrador a praticarem
todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas, bem como à celebração de todos
os instrumentos, e respectivos registros, necessários a tal realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas
na presente Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, mas sem limitação, a celebração do Primeiro Aditamento e do Contrato de Administração de
Contas. 6.Deliberações: Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, os Debenturistas aprovaram: a) a autorização para celebração, pela Emissora, pelo Agente Fiduciário e Banco Administrador, do Contrato de Administração de Contas, até o dia 28/02/2020, de forma que não seja
configurado um descumprimento de obrigação não pecuniária prevista no Contrato de Cessão Fiduciária, bem como um vencimento antecipado nos termos da Escritura de Emissão; b) a autorização para que a totalidade dos recursos decorrentes do pagamento de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) sejam obrigatoriamente creditados (i) em uma única Conta Vinculada (conforme
abaixo definida); e (ii) a partir de 30 dias contados da presente data de forma que não seja configurado um descumprimento de obrigação não pecuniária
prevista no Contrato de Cessão Fiduciária, bem como um vencimento antecipado nos termos da Escritura de Emissão; c) autorização para que, em caso de
ausência de notificação do Agente Fiduciário ao Banco Administrador sobre a verificação de um Evento de Inadimplemento, o Banco Administrador
transfira, em até 1 dia Útil, a totalidade dos recursos depositados na Conta Vinculada, para a Conta de Livre Movimento; d) a alteração de determinadas
disposições do Contrato de Cessão Fiduciária de forma i) a prever que a totalidade dos recursos decorrentes do pagamento de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente seja depositada, exclusivamente, na Conta Vinculada; ii) elidir todas as referências às “Contas Vinculadas” (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária) e quaisquer obrigações referentes e/ou decorrentes de tais contas; iii) prever que, em caso de ausência de notificação do Agente Fiduciário ao Banco Administrador sobre a verificação de um Evento de Inadimplemento, o Banco Administrador transfira, em até 1 dia
Útil, a totalidade dos recursos depositados na Conta Vinculada, para a Conta de Livre Movimento; iv) elidir todas as referências às “Contas de Livre
Movimento” e quaisquer obrigações referentes e/ou decorrentes de tais contas; e v) refletir todos os ajustes que se fizerem necessários para o integral
atendimento ao disposto nas Ordens do Dia (a) (b) e (c) acima; e) a autorização para celebração, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário do Primeiro Aditamento, no prazo de até 15 dias contados da presente data; e f) a autorização para a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Administrador a praticarem
todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas, bem como à celebração de todos
os instrumentos, e respectivos registros, necessários a tal realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas
na presente Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo, mas sem limitação, a celebração do Primeiro Aditamento e do Contrato de Administração de
Contas. As expressões em letras maiúsculas aqui utilizadas e não expressamente definidas na presente ata terão o mesmo significado a elas atribuído no
“Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 1ª Emissão da Ímpar
Serviços Hospitalares S.A.”, celebrado, em 04/11/2019, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme aditada (“Escritura de Emissão”), e no Contrato
de Cessão Fiduciária, conforme aplicável. Por fim, fica, certo e ajustado, que, em decorrência da aprovação das deliberações acima, os Debenturistas poderão fazer jus ao pagamento de um prêmio, a ser pago pela Emissora, em moeda corrente nacional, em montante, forma e prazo de pagamento a serem
acordados entre a Emissora e os Debenturistas (“Prêmio”), sendo certo que somente receberá o Prêmio os Debenturistas que forem detentores das Debêntures no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de pagamento do Prêmio. Ademais, caso o referido Prêmio seja pago a todos os Debenturistas dentro do ambiente da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), esta deverá ser comunicada com, no mínimo, 03 dias úteis
de antecedência da data efetiva de pagamento do Prêmio. 7.Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela Presidente, pela Secretária, pelos Debenturistas presentes e pelo
Agente Fiduciário. Cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 06/02/2020. Bruna Caroline Luca: Presidente. Luciana Alves Queiroz
da Silva: Secretária. Registro JUCESP nº 93.187/20-8 em 17/02/2020. Gisela Simiema ceschin - Secretária Geral.
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EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0013095-95.2017.8.26.0004.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo de Castro
Carvalho, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Fernando Antônio Barbosa, CPF 269.244.998-30, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a suaINTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.360,32 (fevereiro/2019), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de janeiro de 2020.
18 e 19.02
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1066653-68.2017.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOZELAR THUMS, Brasileiro, Divorciado,
Gerente, RG 33.606.083-X, CPF 525.838.649-04, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC, objetivando a cobrança de R$ 40.216,66 (junho/2017),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados nos anos letivos de 2013 e 2014. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos,
sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
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 16 de outubro de 2019.
18 e 19.02
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0044838-58.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). LEILAHASSEM DA
PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Janete Maria da Silva , RG 331859208, CPF 219.247.338-97, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20
dias supra, pague a quantia de R$ 59.298,18 (maio/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.
18 e 19.02

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - Email: sp@afdsp.com.br.
DATA: 10/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887
Contrato: 802600065753-8 - SED: 458 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): NILT ON DOS SANTOS, BRASILEIRO, ESCRITURARIO, RG:
23.396.402-2-SP, CPF: 136.253.878-75, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM ADRIANA APARECIDA DE
FREITAS DOS SANTOS, BRASILEIRA, CONSULTORA TECNICA, RG 29.525.381-2SP, CPF: 176.644.518-76. Imóvel sito à: RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, Nº 312,
AP 73, LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFICIO JURITI, BLOCO 19, INTEGRANTE
DA FASE II DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOUTOR BOGHOS BOGHOSSIAN, 40º
SUBDISTRITO BRASILANDIA, SÃO PAULO/SP. Com a área útil de 47,85m2, a área
comum de 47,55m2, e a área total de 95,40m2, correspondendo-lhe a fração ideal de
0,0006009 do terreno e uma vaga indeterminada e descoberta no estacionamento,
localizado na área externa do conjunto. Lance Mínimo Previsto: R$ 228.000,00.
São Paulo, 19/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
19 - 29/02 - 10/03/2020

Jornal O DIA SP
LOREO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ
03.318.338/0001-84 - NIRE 35203750895 - Edital de Convocação
- Ata Reunião Extraordinária dos Sócios - A sócia administradora Fabíola Piva, no uso das atribuições, convoca todos os sócios
para se reunirem no dia 02/03/2020, no endereço da Administradora
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1616, Apartamento 307, Jardim Paulistano, SP, que iniciará as 10h em 1ª chamada e 10:30 em 2ª chamada, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do Dia: (i)
Deliberar a exclusão do sócio Marcio Rosa Pereira; (ii) Redistribuição
do Capital Social. São Paulo, 19/02/2020. Fabíola Piva (19,20 e 21).

São Paulo, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

Living Empreendimentos
Imobiliários S.A.

Rodovias terão
estabelecimentos
regulamentados para
motoristas

NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
de 09.10.2019, as 14 horas
CERTIDÃO: Certiﬁco o registro na JUCESP sob nº 74.168/204 em 05/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 14ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital convocação,
vem por meio deste informar que estamos alterando a data da 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, para
o dia 06 de março de 2020 às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051. Sendo assim ﬁcam ratiﬁcados os itens da ordem do dia das publicações
dos dias 06/02/2020, 07/02/2020 e 08/02/2020, no Jornal O Dia SP. Para a convocação acima, os Titulares dos CRA que se
ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação
na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência da referida assembleia. São Paulo, 14 de fevereiro de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

D

J. Pilon S.A Açúcar e Álcool
CNPJ nº. 47.254.396/0002-48- NIRE: 35.3.0010525.7
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia
27/03/2020, às 10:00 horas, no endereço da sua sede social, localizada na Rua Professor Artur Ramos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano/SP, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: I) Ordinária: a) Apreciação e
Aprovação do Relatório de Administração, Balanço Geral, Demontrações de Resultados referente ao exercício encerrado em 31/12/2019; b) Destinação do resultado do exercício; c) Aumento de Capital Social; d) Fixação do montante global da remuneração dos administradores para o período de maio/2020 a abril/2021; e) Eleição dos membros do conselho de administração; e, f) Outros Assuntos do interesse social. Comunicamos que se encontram
a disposição no endereço acima, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. São Paulo, 18/02/2020. José Pilon-Presidente do Conselho de Administração.

3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro - SP Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 103415496.2015.8.26.0100 O Doutor FABRICIO STENDARD, Juiz da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - SantoAmaro
- SP, FAZ SABER a Leo Produções e Publicidade Ltda, inscrito no CNPJ/MF nº 02.045.161/0001-27, Jose
Henrique Troncon Cury, portador do CIC/MF nº 082.128.368-51 e do RG nº 18.573.444 SSP/SP, Antonia de
Souza e Emilia Batista, Ação: Procedimento Comum Cível (Enriquecimento sem Causa) por parte de Carlos
Sergio Barbosa, portador do CIC/MF nº 776.127.288-34 e encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos
do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publique-se o edital.
J - 19 e 20/02
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NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.
CNPJ Nº 18.000.704/0001-20
Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital convocamos todos os sócios desta sociedade empresária a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 05
de Março de 2020, no endereço situado à Rua Tavares Bastos, nº 715, Vila Pompéia São Paulo/SP, CEP 05012-020, às 06:00 horas, em primeira convocação,
instalando-se a assembleia no caso de presença mínima de 3/4 três quartos do capital social, em Segunda chamada às 06:30, com qualquer número de sócios
presentes, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Deliberação sobre a contratação de ﬁsioterapeutas pelo regime de CLT para ﬁns de suprir as
necessidades assistenciais e contratuais em razão das ausências de sócios nos plantões;
São Paulo, dia 14/02/2020.
ALINE AMORIM AMARAL CARDOSO
SÓCIA ADMINISTRADORA
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(',7$/'(&,7$d235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'RXJODV,HFFR5DYDFFLQDIRUPDGD
/HL HWF )$= 6$%(5 D 7) .LGV &RPpUFLR H &RQIHFo}HV /WGD (33 &13-   H D R  7$/9$1,
&$5/26 '2 1$6&,0(172 %UDVLOHLUR (PSUHViULR &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR &REUDQoD
GH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH,7$881,%$1&26$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 TXDUHQWD
H QRYH PLO WUH]HQWRV H GRLV UHDLV H VHVVHQWD H GRLV FHQWDYRV  DEULO GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH &RQYrQLR
SDUD 'HVFRQWR 5RWDWLYR GH 'XSOLFDWDV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  '(&,62 ± (',7$/ 3URFHVVR Q  &ODVVH
± $VVXQWR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  (VWDEHOHFLPHQWRV GH (QVLQR ([HTXHQWH )XQGDomR $UPDQGR ÈOYDUHV 3HQ
WHDGR ([HFXWDGR 9LQLFLXV =RYLFR &KDYDUULD 9LVWRV 'HILUR D FLWDomR HGLWDOtFLD UHTXHULGD jV IOV  VHUYLQGR D
SUHVHQWHGHFLVmRFRPRHGLWDO(VWH-Xt]R)$=6$%(5D9LQLFLXV=RYLFR&KDYDUULDGRPLFLOLDGRHPORFDOLQFHUWRHQmR
VDELGR TXH OKH IRL PRYLGR &8035,0(172 '( 6(17(1d$ SRU )XQGDomR $UPDQGR ÈOYDUHV 3HQWHDGR SUHWHQGHQGR
D VDWLVIDomR GR GpELWR QR YDORU GH 5  (QFRQWUDQGRVH D SDUWH Up HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH 
GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH SDJDPHQWR RX RIHUWH UHVSRVWD QRV WHUPRV
OHJDLV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL2SUHVHQWHHGLWDOWHPRSUD]RGHGLDV5HFROKD
D SDUWH DXWRUD DV FXVWDV UHIHUHQWHV D SXEOLFDomR QR '-( QR YDORU GH 5  SURYLGHQFLDQGR QR PDLV D
SXEOLFDomRGRHGLWDOHPMRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRFRPSURYDQGRVHQRVDXWRVQRSUD]RGH GH] GLDV,QWLPHP
VH6mR3DXORGHMDQHLURGH&KULVWRSKHU$OH[DQGHU5RLVLQ-XL]GH'LUHLWRH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $GULDQD *HQLQ )LRUH %DVVR QD IRUPD GD
/HLHWF)$=6$%(5D R **&0$&,(//2&$d®(60(&13-H'$1,/2/,0$',$6%UDVLOHLUR
5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH
%HQHILFLDGRUD GH 7HFLGRV 6mR -RVp REMHWLYDQGR R SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH  
GHFRUUHQWH GR DEDOURDPHQWR GR YHtFXOR 0HUFHGHV %HQ]$WHJR  SODFD (74  GH SURSULHGDGH GD UHTXHUHQWH
H R YHtFXOR GH SURSULHGDGH GD UHTXHULGD **& 0DFLHO /RFDo}HV 0( )RUG&DUJR SODFD (=/  FRQGX]LGR QD
pSRFD SHOR FRUHTXHULGR 'DQLOR /LPD 'LDV (QFRQWUDQGRVH RV UpXV HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD
D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UpXV VHUmR
FRQVLGHUDGRV UHYHLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 18/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50562 - CONTRAT O: 8123000716218 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUAR DO SERTÃO, Nº 364, APARTAMENTO 04,
PAVIMENT O TÉRREO DO BLOCO 07, RESIDENCIAL SÃO PAULO, CONDOMINIO
SANTA MARIA, 29º SUBDISTRITO-SANTO AMARO. CABENDO-LHE DIREITO A UMA
VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA COMUM, LOCALIZADA A NIVEL
DO PAVIMENTO TERREO DO CONJUNTO, DESTINADA A GUARDA DE IGUAL
NUMERO DE VEICULO DE PASSEIO, SUJEIT O AO AUXILIO DE MANOBRISTA,
CHACARA SANTA MARIA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05879-450
EDVALDO LUIS DOS SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, BALCONISTA, CPF
113.835.098-24, CI: 175823777 SSP/SP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
18 - 19 - 20/02/2020
(GLWDOGH3UDoDGH%HP,PyYHOHSDUD,QWLPDomRGDH[HFXWDGD(63Ð/,2'(0$5,$$/,&('266$172652'5,*8(6
&3) Q  UHSUHVHQWDGR SRU VXD LQYHQWDULDQWH &$5/$ )É7,0$ '26 6$1726 0$57,16 &3) Q
GRVFRSURSULHWiULRV&$5/$)É7,0$'266$17260$57,16&3)Q0$5&(/2
'266$17260$57,16&2(/+2&3)1GDFUHGRUDFRPSHQKRUDDYHUEDGD&/$5,/'$5,%(,52
'$ 6,/9$ &3) 1  H GHPDLV LQWHUHVVDGRV H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH &2%5$1d$ '(
+2125É5,26UHTXHULGDSRU)(51$1'248(6$'$025$/(6&3)Q3URFHVVRQ
$'UD&OiXGLD&DUQHLUR&DOEXFFL5HQDX[-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH
6DQWR$PDURQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOGHH3UDoDGHEHPLPyYHOYLUHPRX
GHOH FRQKHFLPHQWRWLYHUHPHLQWHUHVVDU SRVVDTXHQD IRUPD GRDUW GR &3& UHJXODPHQWDGRSHOR 3URYLPHQWR
DWUDYpV GR JHVWRU MXGLFLDO KRPRORJDGR SHOR 7ULEXQDOGH -XVWLoD ZZZIDURRQOLQHFRPEU VRE RFRPDQGR
GR/HLORHLUR2ILFLDO5HQDWR0RUDLV)DUR-XFHVSQQRGLDjVKWHUiLQtFLRDSUDoDHVHHVWHQGHUi
SRUWUrVGLDVVXEVHTXHQWHVHQFHUUDQGRVHHPjVKVHQGRHQWUHJXHDTXHPPDLVGHULJXDORXDFLPD
GDDYDOLDomRVHQGRHQWUHJXHDTXHPPDLVGHULJXDORXDFLPDGDDYDOLDomRVHQGRTXHHPQmRKDYHQGROLFLWDQWHV
DEULUVHiDSUDoDTXHWHUiLQtFLRLPHGLDWDPHQWHDSyVRIHFKDPHQWRGDSULPHLUDHVHHQFHUUDUiQRGLD
jVKSDUDR/HLOmRRFDVLmRHPTXHRUHIHULGREHPVHUiHQWUHJXHDTXHPPDLVGHUQmRGHYHQGRVHUDFHLWRODQFH
LQIHULRUDGDDYDOLDomRDWXDOL]DGD3HORSUHVHQWHHGLWDOILFDPLQWLPDGRVRVH[HFXWDGRVHGHPDLVLQWHUHVVDGRV
VH QmR LQWLPDGRV SHVVRDOPHQWH RX QD SHVVRD GH VHXV DGYRJDGRV &21',d¯(6 '( 9(1'$ '26 /$1&(6 2
SUHVHQWH /HLOmRVHUi HIHWXDGR QD PRGDOLGDGH ³21/,1(´ VHQGR TXH RV ODQFHV GHYHUmR VHU IRUQHFLGRVDWUDYpV GH
VLVWHPD HOHWU{QLFR GR JHVWRU ZZZIDURRQOLQHFRPEU H LPHGLDWDPHQWH GLYXOJDGRV RQOLQH GH PRGR D YLDELOL]DU D
SUHVHUYDomR GRWHPSRUHDOGDVRIHUWDV1mRVHUi DGPLWLGRVLVWHPDQRTXDORVODQoRVVHMDPUHPHWLGRVSRUHPDLOH
SRVWHULRUPHQWHUHJLVWUDGRVQRVLWHGRJHVWRUDVVLPFRPRTXDOTXHURXWUDIRUPDGHLQWHUYHQomR KXPDQDQDFROHWDH
QRUHJLVWURGRVODQoRV'23$*$0(1722$UUHPDWDQWHGHYHUiGHSRVLWDUQRSUD]RLPSURUURJiYHOGHKRUDVRYDORU
GRODQFH YHQFHGRU DWUDYpV GD JXLD GH GHSyVLWR MXGLFLDO D VHU REWLGD DWUDYpV GR 3RUWDO GH &XVWDV GR 7-63QR VLWH
ZZZWMVSMXVEU 1mR VHQGR HIHWXDGR R GHSyVLWR GD RIHUWD R JHVWRU LQIRUPDUi LPHGLDWDPHQWH RV ODQFHV DQWHULRUHV
SDUDTXHVHMDPVXEPHWLGRVjDSUHFLDomRGRMXt]RVHPSUHMXt]RGDDSOLFDomRGDVDQomRSUHYLVWDQRDUWGR1&3&
3$5&(/$0(172'HDFRUGRFRPRDUW,H,,HSDUiJUDIRVGR1&3&RVLQWHUHVVDGRVHPDGTXLULUR EHPGH
IRUPD SDUFHODGD SRGHUmR SHGLU R SDUFHODPHQWR SRU HVFULWR HQGHUHoDGR DR MXt]R DWp R LQtFLR GR SULPHLUR OHLOmR
GHVGHTXHDSURSRVWDQmRVHMDLQIHULRUDRYDORUGDDYDOLDomRHDWpRLQtFLRGRVHJXQGROHLOmRGHVGHTXHRYDORU
GD SURSRVWD QmR VHMD YLO YLO  PHQRUTXHGR YDORU GDDYDOLDomR ILFDQGRFODUR TXH GRUHTXHULPHQWR GHYHUi
FRQVWDURIHUWDGHSDJDPHQWRGHSHORPHQRVGRYDORUGRODQFHjYLVWDHRUHVWDQWHSDUFHODGRHPDWpPHVHV
JDUDQWLGRSRUFDXomRLG{QHDTXDQGRVHWUDWDUGHPyYHLVHSRUKLSRWHFDGRSUySULREHPTXDQGRVHWUDWDUGHLPyYHLV
'HWRGDVDVSURSRVWDVGHYHUmRFRQVWDUSUD]RPRGDOLGDGHLQGH[DGRUGHFRUUHomRPRQHWiULDHFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR
GRVDOGR'HYHDLQGDFRQVWDUGDSURSRVWDTXHRLQWHUHVVDGRGHFODUDHVWDUFLHQWHGDPXOWDGHVREUHDSDUFHOD
LQDGLPSOLGDVRPDGDjVSDUFHODVYLQFHQGDV DUW EHPFRPRTXHHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRGHFODUDHVWDU
FLHQWHVREUH D SRVVLELOLGDGH GH R H[HTHQWH SHGLU DUHVROXomR GD DUUHPDWDomR RX D FREUDQoD GR YDORU HP DEHUWR
QHVWHVPHVPRVDXWRV DUW 2EVHUYDVHDLQGDTXHDSURSRVWDGHSDJDPHQWRGRODQFHjYLVWDVHPSUH
SUHYDOHFHUiVREUHDVSURSRVWDVGHSDJDPHQWRSDUFHODGR'$&20,66®2'2/(,/2(,52$FRPLVVmRGROHLORHLUR
VHUiGH FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGHDUUHPDWDomRD VHUSDJDSHORDUUHPDWDQWHQRSUD]RGHDWpKRUDV
DSyVROHLOmRDWUDYpVGHGHSyVLWRMXGLFLDO'2$872'($55(0$7$d®2$SyVDHIHWLYDOLTXLGDomRGRVSDJDPHQWRV
DFLPD H GHPDLV IRUPDOLGDGHV OHJDLV R DXWR GH DUUHPDWDomR VHUi ODYUDGR HP MXL]R '$ $'-8',&$d®2 &DVR R
H[HTXHQWHYHQKDDDGMXGLFDURVEHQVILFDUiLJXDOPHQWHUHVSRQViYHOSHORSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGR/HLORHLURVREUH
RYDORUGDDYDOLDomR)$/(&2126&2(YHQWXDLVG~YLGDVSRGHUmRVHUHVFODUHFLGDVQRHVFULWyULRGR/HLORHLUR2ILFLDO
QD 5XD 6LOYHLUD 0DUWLQV   DQGDU  &HQWUR  6mR 3DXOR63 RX DLQGD SHOR WHOHIRQH    
HPDLOIDUROHLORHV#WHUUDFRPEU/27(Ó1,&2,PyYHOVLWXDGR QD5XD5HQDWR9LDQDQ&KiFDUD0DUDMRDUD6mR
3DXOR63'HVFULomRFRQWLGDHPPDWUtFXODWHUUHQRFRQVWDQWHGRORWHGRORWHDPHQWRGHQRPLQDGR&KiFDUD0DUDMRDUD
6XEGLVWULWR6DQWR$PDURPHGLQGRPGHIUHQWHSDUDD5XD1LJXDOPHGLGDQDOLQKDGRVIXQGRVPGHFDGD
ODGR H GD IUHQWH DRV IXQGRV HQFHUUDQGR D iUHD GH Pð FRQIURQWDQGR SHORODGR GLUHLWR QD SRVLomR GH TXHP GD
YLDS~EOLFDROKDSDUDRLPyYHOFRPRORWHGRODGRHVTXHUGR FRPRORWHHQRVIXQGRVFRPRDQWLJRORWH'H
DFRUGR FRP R ODXGR GH DYDOLDomR FRQVWDQWH GRV DXWRV VLWXDVH HP XPD UHJLmR TXH DSUHVHQWD RFXSDomR PLVWD
UHVLGHQFLDOFRPHUFLDOFRPPpGLDGHQVLGDGHGHPRJUiILFDHFRQVWUXo}HVFODVVLILFDGDVQRVSDGU}HVTXHYDULDPHQWUHR
PpGLRHRVXSHULRU$UHJLmRpGRWDGDGHWRGRVRVPHOKRUDPHQWRVS~EOLFRV7UDWDVHGHLPyYHOFRPPðGHiUHD
FRQVWUXtGD ,PyYHO REMHWR GD PDWUtFXOD Q  GR  &5, 63 FRQWULEXLQWH Q  9$/25 '$
$9$/,$d25 XPPLOKmRGX]HQWRVH WULQWDPLO UHDLV FRQIRUPH ODXGR GHIOVFRQVWDQWHGRVDXWRV
GDWDGRGHPDLR9$/25'$$9$/,$d®2$78$/,=$'23(/27-633$5$GH]HPEUR5
XPPLOKmRGX]HQWRVHTXDUHQWDHXPPLOGX]HQWRVHYLQWHHWUrVUHDLV 2VYDORUHVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWD
GDDOLHQDomRMXGLFLDOGHDFRUGRFRPRVtQGLFHVRILFLDLV2EV&RQVWDGD$YGDUHIHULGDPDWUtFXODDYHUEDomRGH
VHSDUDomRFRQVHQVXDOGH$QWRQLR0DUWLQV&RHOKRH0DULD$OLFHGRV6DQWRV&RHOKRTXHSDVVRXDDVVLQDURQRPH0DULD
$OLFHGRV6DQWRV5RGULJXHV2EV&RQVWDGR5GDUHIHULGDPDWUtFXODSDUWLOKDGHEHQVGHL[DGRVSHORIDOHFLPHQWR
GH$QW{QLR0DUWLQV&RHOKRVHQGRRLPyYHOSDUWLOKDGRQDVVHJXLQWHVSURSRUo}HVPHWDGHLGHDOjYL~YDPHHLUD0DULD
$OLFHGRV6DQWRV5RGULJXHVHóGDSDUWHLGHDODFDGDXPGRVKHUGHLURVILOKRV&$5/$)È7,0$'266$17260$57,16
&3)1(0$5&(/2'266$1726 0$57,16&2(/+2&3)12EV &RQVWD
GD$YGDUHIHULGDPDWUtFXODSHQKRUDGDPHWDGHLGHDOGRLPyYHOQRVDXWRVGRSURFHVVRQ
([HFXomR SURPRYLGD SRU &ODULOGD 5LEHLUR GD 6LOYD &3) Q  HP IDFH GH 0DULD $OLFH GRV 6DQWRV
5RGULJXHVHPWUkPLWHSHUDQWHD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO GH6DQWR$PDUR2EV&RQVWD GRGHVSDFKR GH
IOV³6HDSHQKRUDWLYHUUHFDtGRVREUHSDUWHLGHDOGREHPDDOLHQDomRVHIDUiVREUHDVXDLQWHJUDOLGDGH
,VWRSRUTXHKiLQGLYLVLELOLGDGHGRLPyYHO+DYHQGRDUUHPDWDomRVHUiUHVHUYDGDDSDUWHGRFRSURSULHWiULRTXHGHYHUi
VHUSUHYLDPHQWHLQWLPDGR´2EV(PFRQVXOWDDRVLWHGD3UHIHLWXUD63GDWDGDGHQmRFRQVWDPGpELWRV
SDUDRH[HUFtFLRDWXDOHFRQVWD'tYLGD$WLYDQRYDORUGH5Ñ1867$;$6(,0326726(YHQWXDLV{QXV
WD[DVRXLPSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHREHPFRUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHRXDGMXGLFDQWHFRPH[FHomRGRVGpELWRV
GRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRGR&71TXHVHVXEURJDPVREUHRSUHoRGRVEHQV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGR
HSXEOLFDGRQD IRUPDGDOHL
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ATAS/BALANÇOS/ED TA S/LE LÕES
LEILÃO DE ARTE
Gust avo Augusto Magalhães
(Leiloeiro oficial JUCESP 1128)
comunicaque será realizado o
leilão de arte nos dias 20/02/20
às 20 hrs e 07/03/20 às 14 hrs.
www.gmleiloes.com - Alameda
Piratinins, 628 - SP/SP (11 )
9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com
19, 27/02 e 05/03

A
ASSOCIAÇÃO
DOS
EDUCADORES EM SAÚDE
PÚBLICA
convoca
seus
associados para assembleia
geral ordinária para eleição de
diretoria biênio 2020-2022 e
alteração do estatuto, dia 27 de
fevereiro de 2020, na Escola
Superior de Advocacia, Praça da
Sé, 385, 6º andar, as 14h 30 e
não havendo quórum será
realizada
em
segunda
convocação as 15h com qualquer
número de associados.

(GLWDOGHH/HLOmRGRVGLUHLWRVHREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGR&RPSURPLVVRGH9HQGDH&RPSUDGREHPLPyYHO
H SDUD LQWLPDomR GR H[HFXWDGR -2®2 %26&2 '( 628=$ 5*66363  EHP FRPR VXD HVSRVD H
FRSURSULHWiULD (/$1$ &5,67,1$ 0$57,16 5(,6 '( 6286$ 5*66363  DPERV LQVFULWRV QR
&3)$7LWXODUGH'RPtQLR$.$,6+,(035((1',0(1726,02%,/,È5,26/7'$ &13-
  2 &UHGRU FRP 3HQKRUD DYHUEDGD %DQFR %UDGHVFR 6$ &13- Q   $ 3UHIHLWXUD GR
0XQLFtSLRGH6mR3DXORHGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR&2%5$1d$'(&21'20,1,2RUD
HPIDVHGH&8035,0(172'(6(17(1d$352&(662UHTXHULGDSRU&21'20,1,2
(',)Ì&,25(6,'(1&,$//(/2*,6 &13- 2'U*XLOKHUPH6LOYDH6RX]D-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,±6DQWR$PDUR63QDIRUPDGDOHLHWFQRVWHUPRVGR$UWGR1&3&
)$= 6$%(5 OHYDUi D OHLOmR R EHP DEDL[R GHVFULWR DWUDYpV GR SRUWDO GH OHLO}HV RQOLQH GD $UJR 1HWZRUN /HLO}HV
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEUDWUDYpVGROHLORHLURRILFLDO3+,//,3(6$1726,f,*8(=20(//$-8&(63Q
HP FRQGLo}HV TXH VHJXH %(0 ² 2V GLUHLWRV H REULJDo}HV GHFRUUHQWHV GR &RPSURPLVVR GH 9HQGD H &RPSUD GR
$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDUGR³5(6,'(1&,$//(/2*,6´VLWXDGRj5XD%HUQDUGR7DYDUHVQ
HVTXLQDFRPD5XD0LJXHO*RQoDOYHV&RUUHLDQR%DLUURGR&DPSR/LPSR9LOD3LUDMXVVDUDQR6XEGLVWULWR±6DQWR
$PDUR FRP D iUHD SULYDWLYD GH P D iUHD FRPXP GH JDUDJHP GH P  FRUUHVSRQGHQWH D  YDJD
LQGHWHUPLQDGD QD JDUDJHP FROHWLYD ORFDOL]DGD QRV VXEVROR H DQGDU WpUUHR SDUD D JXDUGD GH  YHLFXOR H D iUHD
FRPXPGHPSHUID]HQGRDiUHDWRWDOGHP FRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOGHQR
WHUUHQRHGHPDLVFRLVDVGHXVRHSURSULHGDGHFRPXQVGRFRQGRPtQLRFRQIRUPHRUHJLVWURQIHLWRQDPDWULFXOD
Q  &RQWULEXLQWH  0DWULFXOD  GR  &5,63 &RQVWD FRQIRUPH $Y SHQKRUD QRV
DXWRVHPWUDPLWHQD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63DomRGHH[HFXomR
PRYLGDSHOR%DQFR%UDGHVFR6$ &13-Q $9$/,$d®2,0Ð9(/5HP6HWHPEUR
'e%,72(;(48(1'25HPQRYHPEUR'e%,726'(,378(05
'e%,726,16&5,7261$'Ì9,'$$7,9$5HP$UWLJR1&3&7UDWDQGRVHGHSHQKRUD
GHEHPLQGLYLVtYHORHTXLYDOHQWHjTXRWDSDUWHGRFRSURSULHWiULRRXGRF{QMXJHDOKHLRjH[HFXomRUHFDLUiVREUHR
SURGXWR GD DOLHQDomR GR EHP   e UHVHUYDGD DR FRSURSULHWiULR RX DR F{QMXJH QmR H[HFXWDGR D SUHIHUrQFLD QD
DUUHPDWDomRGREHPHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HV1mRVHUiOHYDGDDHIHLWRH[SURSULDomRSRUSUHoRLQIHULRUDR
GDDYDOLDomRQDTXDORYDORUDXIHULGRVHMDLQFDSD]GHJDUDQWLUDRFRSURSULHWiULRRXDRF{QMXJHDOKHLRjH[HFXomR
RFRUUHVSRQGHQWHjVXDTXRWDSDUWHFDOFXODGRVREUHRYDORUGDDYDOLDomR'$7$6'26/(,/¯(6²OHLOmRTXHWHUi
LQtFLR QR GLD  GH )HYHUHLUR GH  jV  KRUDV  HQFHUUDQGRVH QR GLD  GH 0DUoR GH  jV 
KRUDVHSDUDHYHQWXDOVHJXQGROHLOmRTXHVHJXLUVHiVHPLQWHUUXSomRHQFHUUDQGRQRGLDGH0DUoRGH
jVKRUDV&21',d¯(6'(9(1'$²6HUiFRQVLGHUDGRDUUHPDWDQWHDTXHOHTXHGHUODQFHLJXDORXPDLRUTXH
DDYDOLDomR OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR OHLOmR &DVR
QmRKDMDSURSRVWDVSDUDSDJDPHQWRjYLVWDVHUmRDGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDGHYHQGR
DQWHFHGHURLQtFLRGHFDGDOHLOmRQHFHVViULRVLQDOQmRLQIHULRUDGRYDORUGDSURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWp
PHVHV PHGLDQWH FRUUHomR PHQVDO SHOR tQGLFH GR ( 7-63 SUHYDOHFHQGR D GH PDLRU YDORU TXH HVWDUmR VXMHLWDV D
DSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(172
±2SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGRDWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$
DWUDYpVGRVLWHZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDVGDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWR
GR/HLOmRFDGDDUUHPDWDQWHUHFHEHUiXPHPDLOFRPLQVWUXo}HVSDUDGHSyVLWR $UW,9GR1&3& &20,66®2
'2/(,/2(,52² FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH HGHYHUi
VHUSDJDPHGLDQWH'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLURQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWR
GROHLOmRQDFRQWDDVHULQIRUPDGDSHOR/HLORHLUR2ILFLDO'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17(²(YHQWXDLV
GpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGDPHGLDQWH
DSUHVHQWDomR GH H[WUDWR SHOR DUUHPDWDQWH DR 00 -Xt]R GD FDXVD $UW  3DU ÒQLFR GR &71  2V GpELWRV GH
QDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRRGLVSRVWRQRDUWLJRLQFLVR9,GR&&RXVHMDVHUiH[WLQWRGHVGHTXHRFUHGRU
WHQKD VLGR GHYLGDPHQWH QRWLILFDGRFLHQWLILFDGR 2V GpELWRV GHFRUUHQWHV GH FRQGRPtQLR TXH QmR YHQKDP D VHU
VDWLVIHLWRV FRP R SURGXWR GD DUUHPDWDomR GR LPyYHO VHUmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GR DUUHPDWDQWH QD TXDOLGDGH GH
DGTXLUHQWHGDXQLGDGHQRVWHUPRVGRDUWGR&&2EHPVHUiDOLHQDGRQRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXH
VHHQFRQWUDVHQGRDYHULILFDomRGHGRFXPHQWDOGHJUDYDPHVFUHGRUHVHGHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH
TXHVHUiUHVSRQViYHOSHORHYHQWXDOUHJXODUL]DomRTXHVHIDoDQHFHVViULD2VDWRVQHFHVViULRVSDUDDH[SHGLomRGH
FDUWDGHDUUHPDWDomRUHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH
$UW³FDSXW´HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWD
GDHIHWLYDSUDoD(PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRWDOLQIRUPDomRVHUiHQFDPLQKDGDDR00-Xt]RFRPSHWHQWHSDUDD
DSOLFDomR GDV PHGLGDV OHJDLV FDEtYHLV 'Ó9,'$6 ( (6&/$5(&,0(1726 3HVVRDOPHQWH SHUDQWH R 2ILFLR RQGH
HVWLYHU WUDPLWDQGR D DomR RX DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD
SDUWLFLSDUDFHVVHZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU)LFDQGRRH[HFXWDGR-2®2%26&2'(628=$ 5*
66363 EHPFRPRVXDHVSRVDHFRSURSULHWiULD(/$1$&5,67,1$0$57,165(,6'(6286$ 5*
66363 DPERVLQVFULWRVQR&3)$7LWXODUGH'RPtQLR$.$,6+,(035((1',0(1726,02%,/,È5,26
/7'$ &13-  2 &UHGRU FRP 3HQKRUD DYHUEDGD %DQFR %UDGHVFR 6$ &13- Q 
 $3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORHGHPDLVLQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVR
QmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDO'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada
ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e
taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1EEB3 - CONTRATO 118164134553-2- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 1374 - METRO SANTA CRUZ
ANTONIO VIDOTO DA SILVA, BRASILEIRO(A), ADMINISTRADOR DE EMPRESAS,
CPF 04777734862, CI 16298988 SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DENILSON OLIVEIRA RAMOS, BRASILEIRO(A), CONTADOR, CPF 02329889860,
CI 13854260 SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 32, LOCALIZADO NO 3º ANDAR,
EDIFICIO TRIUNFO, A RUA FILIPE NERI TEIXEIRA, Nº 25 E RUA VATINGA, NA
VILA MARACANA, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO PAULO, SP, COM
A AREA UTIL OU PRIVATIVA DE 62,16M2, AREA COMUM DE 48,05M2, PERFAZENDO
A AREATOTAL DE 110,21M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
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São Paulo, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020
RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CNPJ nº 02.502.844/0001-66 - A RUMO MALHA PAULISTA S.A. torna
público que recebeu do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - a Licença de Instalação nº 1339/2020, relativa às obras de duplicação da linha tronco entre
o trecho Campinas (pátio Boa Vista) - Itirapina, entre as quilometragens de referência km 49+753
(Campinas) e km 168+560 (Itirapina), com extensão total de 114,81 km. O empreendimento intercepta
os municípios de Itirapina, Ipeúna, Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Americana, Nova
Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas, no Estado de São Paulo. A Licença de Instalação tem
como prazo de validade a data de 28/01/2026. Renata Twardowsky Ramalho - Gerente Executiva
de Sustentabilidade.

BS Holding S.A. – CNPJ nº 05.275.432/0001-29 – NIRE 35-3.0047596-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/11/2019
Local e Horário: na sede da “Companhia”, localizada na cidade de Indaiatuba, SP, na Rua das Orquídeas, 265, sala 9, CEP 13345-040, às 10h (dez
horas). Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social
votante, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (a “Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sra. Carolina Justus Cury Steinbruch, Secretária. Deliberações: por unanimidade, observadas
as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes
deliberações. 1. Nos termos do Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria a constituir como procurador, com poderes para representar a Companhia isoladamente, o Sr. Rubens dos Santos, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador do documento de
identidade RG nº 11.686.686-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 007.634.038-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço proﬁssional na Rua Henrique Schaumann, 270/278, Sobreloja, Pinheiros, CEP 05413-010, com poderes especiais de promover loteamento,
desmembramento, venda, promessa de venda, permuta, promessa de permuta ou qualquer outra forma de alienação dos imóveis localizados no município
e comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, objetos das matrículas nos 57.135, 37.665 e 37.666, todos registrados perante o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, podendo praticar todos os atos necessários para o bom e ﬁel cumprimento do mandato. Referida
procuração terá validade de 1 (um) ano a contar da data de sua lavratura, sendo vedado seu substabelecimento. 2. Autorizar a Diretoria da Companhia
a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações anteriores. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia ﬁel daquela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais”
da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sra. Carolina Justus Cury
Steinbruch, Secretária. Acionistas: Benjamin Steinbruch e Carolina Justus Cury Steinbruch. São Paulo, 29/11/2019. Benjamin Steinbruch - Presidente.
JUCESP nº 4.787/20-1, em 08/01/2020.
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD(VSpFLHVGH&RQWUDWRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR$QD/XFLDGD&RVWD(',7$/
'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &/$8',$)(/,;'(/,0$QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD$QD
/XFLDGD&RVWD &3) TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSHOD)XQGDomR6mR3DXOR
PDQWHQHGRUDGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR$VVXQomR81,)$,IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5
 QRYHPEURGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
IL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]R
SUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
SHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1721,2&$5/266$17252),/+2QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R $1$3$8/$6,/9$$5$8-2&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH
3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH$XWR3RVWR3pURODGR0%RL0LULPREMHWLYDQGRDSURFHGrQFLDLQWHJUDOGDDomRFRP
D FRQGHQDomR GD UHTXHULGD DR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SRU GDQRV PDWHULDLV QR LPSRUWH GH 5  MXQKR 
EHP FRPR DR SDJDPHQWR GDV YHUEDV VXFXPEHQFLDLV GHFRUUHQWH GR SUHMXt]R FDXVDGR QR HVWDEHOHFLPHQWR GR UHTXHUHQWH
SHOD UHTXHULGD TXDQGR FRQGX]LD R YHtFXOR PDUFD 7R\RWDPRGHOR)LHOGHU DQR  SODFD *7,  FRU SUDWD 5HQDYDP
 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV
DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO
DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
9DUDGH)DOrQFLDVH5HFXSHUDo}HV-XGLFLDLVGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR(GLWDOGH&LWDomR3UD]R
GLDV 3URFHVVR Q  2 'U -RmR GH 2OLYHLUD 5RGULJXHV )LOKR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD GH
)DOrQFLDV H 5HFXSHUDo}HV -XGLFLDLV GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D ,QGHEUiV  ,QG~VWULD (OHWURPHFkQLFD
%UDVLOHLUD /WGD &13-   TXH &RQWLQHQWDOEDQFR 13 )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 'LUHLWRV &UHGLWyULRV
1mR 3DGURQL]DGRV OKH DMXL]RX XP 3HGLGR GH )DOrQFLD SRU VHU FUHGRUD GD TXDQWLD GH 5  DEULO GH  
UHSUHVHQWDGD SHOR 7HUPR$GLWLYR Q  GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &HVVmR GH 'LUHLWRV &UHGLWyULRV FRP &RREULJDomR
H2XWUDV$YHQoDVQ1mRORFDOL]DGDDUpH[SHGHVHHGLWDOSDUDQRSUD]RGHGLDVDIOXLUDSyVRVGLDV
VXSUD DSUHVHQWDU FRQWHVWDomR RX GHSRVLWDU R YDORU FRUUHVSRQGHQWH DR WRWDO GR FUpGLWR DFUHVFLGR GH FRUUHomR
PRQHWiULD MXURV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VRE SHQD GH VHU GHFUHWDGD D IDOrQFLD 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR
VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR
&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR6mR3DXORH

Jornal O DIA SP
COMUNICADO
Comunicamos a quem possa interessar que devido às fortes chuvas ocorridas na capital de São Paulo/SP, na madrugada
do dia 10/02/2020, no qual ocasionou enchentes e alagamentos, que inundaram todo o interior do Galpão 4 da Av. Mofarrej, 825 - Vila Leopoldina, no qual estavam ali depositados todos os acervos documentais, que são: Contratos e Notas
Fiscais de Fornecedores; Movimentações Bancárias; Fichas de Registros de Funcionários/ Cartões de Pontos; Contratos com
Clientes; Comprovações de Despesas (Verbas de Produção); Documentos Fiscais e Contábeis; e Reembolso de Despesas de
Funcionários; das seguintes empresas: Avante Propaganda Ltda, CNPJ 21.573.122/0001-47; Bonanza Comunicação Ltda,
CNPJ 11.767.218/0001-92; HJFS Participações Ltda CNPJ 20.685.319/0001-28; Instituto Maker de Cultura e Esporte, CNPJ
13.661.379/0001-41; Instituto Wellness, CNPJ 19.632.030/0001-49; Mix Comunicação Integrada Ltda, CNPJ 01.274.447/000111; RHIO8 Comunicação Ltda, CNPJ 97.531.797 /0001-95; Riva Promoções e Eventos Ltda, CNPJ 55.075.527 /0001-71; Rivabona Promoções, Eventos e Comunicação Ltda, CNPJ 21.573.724/0001-36; RR8 Participações Ltda, CNPJ 20.930.729/0001-74;
Aktuell Participações Ltda, CNPJ 12.110.222/0001-46; Noline Culture Consultoria e Conteúdo Ltda, CNPJ 30.856.309/0001-49;
Live Arena Eventos, Formação e Conteúdo Ltda; CNPJ 31.008.514/0001-03; Hjfs Participações Ltda, CNPJ 20.685.379/0001-28;
Instituto Maker De Cultura e Esporte, CNPJ 13.661.738/0001-41; Riva Promoções E Eventos Ltda, CNPJ 55.075.527/0001-77;
Rivabona Promoções, Eventos E Comunicação Ltda, CNPJ 21.573.124/0001-36; Noline Culture Consultoria e Conteúdo Ltda,
CNPJ 30.856.309/0001-49; Rgkr8 Promoções e Eventos Ltda; 21.573.129/0001-69; e, Live Arena Eventos, Formação e Conteúdo Ltda. CNPJ 31.008.474/0001-03. Fato este que consta no BO nº 889/2020 do 91° DP - Ceasa, emitido em 14/02/2020.
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(',7$/GHOHLOmRÒQLFRGREHPLPyYHODEDL[RGHVFULWRHSDUD,17,0$d®2GRUHTXHULGR269$/',5'266$1726
0$57,16 5* &3)   $ &UHGRUD KLSRWHFiULD &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO  &()
&13-  H GHPDLV LQWHUHVVDGRV H[SHGLGR QRV DXWRV GD $d®2 '( (;7,1d®2 '( &21'2
0Ì1,2RUDHPIDVHGH&8035,0(172'(6(17(1d$352&(662TXH/8&,(1(
)(55(,5$ '$ 6,/9$ 5* &3)  PRYH HP IDFH GH 269$/',5 '26 6$1726
0$57,162'RXWRU3DXOR*XLOKHUPH$PDUDO7ROHGR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp
63QDIRUPDGD/HLQRVWHUPRVGR$UWGR1&3&)$=6$%(5TXHOHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[RGHVFULWR
DWUDYpV GR SRUWDO GH OHLO}HV RQOLQH GD $UJR 1HWZRUN /HLO}HV ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU HP FRQGLo}HV
TXH VHJXH %(0  ,0Ð9(/ $SDUWDPHQWR Q  GR 7LSR ³'´ ORFDOL]DGR QR  DQGDU GR 3UpGLR  ´(',),&,2
6(9,/+$µ LQWHJUDQWH GR &21'20,1,2 7255(6 '( $1'$/8=,$ VLWXDGR j 5XD &XUXHQD QV   H 
HVTXLQD FRP D $YHQLGD &LSULDQR 5RGULJXHV QR  6XEGLVWULWR 9LOD )RUPRVD FRQWHQGR D iUHD FRQVWUXtGD GH
P VHQGRP GH iUHD UHDO GH XVR SULYDWLYR P GH iUHD UHDO GH JDUDJHP XPD YDJD GH
JDUDJHPVLPSOHVGHVFREHUWD PGHiUHDUHDOGHXVRFRPXPHDIUDomRLGHDOQRWHUUHQRHFRLVDVGHXVR
FRPXP GH  &RQWULEXLQWH Q  5HIHULGR LPyYHO DFKDVH PDWULFXODGR VRE Q  GR
&5,63&RQVWDFRQIRUPH5KLSRWHFDHPIDYRUGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO&() &13-
 1mRFRQVWDPGpELWRVGH,378HLQVFULWRVQDGtYLGDDWLYD'$7$6'26/(,/¯(6OHLOmRTXHWHUiLQtFLR
QRGLDGH)HYHUHLURGHjVKRUDVHQFHUUDQGRVHQRGLDGH0DUoRGHjVKRUDV
&21',d¯(6 '( 9(1'$  6HUi FRQVLGHUDGR DUUHPDWDQWH DTXHOH TXH GHU ODQFH LJXDO RX VXSHULRU R YDORU
IL[DGRDVIOVRXVHMD5 7UH]HQWRVHFLQFRPLOUHDLV HP$JRVWRGHYHQGRRYDORUVHU
FRUULJLGR SHOD 7DEHOD GR 7-63 DWp D GDWD GD DOLHQDomR GR EHP &DVR QmR KDMD SURSRVWDV SDUD SDJDPHQWR j
YLVWDVHUmRDGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDQHFHVViULRVLQDOQmRLQIHULRUDGRYDORU
GD SURSRVWD H R UHVWDQWH HP DWp  PHVHV PHGLDQWH FRUUHomR PHQVDO SHOR tQGLFH GR (7-63 SUHYDOHFHQGR D
GHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DU~QLFR$UW
HGR1&3& 3$*$0(1722SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGRDWUDYpVGHJXLDGH
GHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$DWUDYpVGRVLWHZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDVGDUHDOL]DomR
GROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmRFDGDDUUHPDWDQWHUHFHEHUiXPHPDLOFRPLQVWUXo}HVSDUD
GHSyVLWR $UW,9GR1&3& &20,66®2'2/(,/2(,52 FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR
QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH HGHYHUiVHUSDJDPHGLDQWH'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLURQRSUD]RGH
DWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWDDVHULQIRUPDGDSHOR/HLORHLUR2ILFLDO3+,//,3(
6$1726 ,f,*8(= 20(//$ $UW  3DU ÒQLFR GR 1&3& H $UW  3DU ÒQLFR GR 'HFUHWR Q   '2
&$1&(/$0(172'2/(,/®2$3Ð6$38%/,&$d®2'2(',7$/&DVRROHLOmRVHMDFDQFHODGRDSyVDSXEOLFD
omRGRHGLWDOHVSHFLDOPHQWHHPUD]mRGHDFRUGRHQWUHDVSDUWHVRXSDJDPHQWRGDGtYLGDVHUiGHYLGRRUHHPEROVR
GDV GHVSHVDV VXSRUWDGDV SHOR OHLORHLUR TXH VHUmR SDJDV SHOD SDUWH UHTXHULGD RX jTXHOH TXH GHU FDXVD DR
FDQFHODPHQWR'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17((YHQWXDLVGpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DV
H LPSRVWRV DWp D GDWD GR OHLOmR VHUmR SDJRV FRP R SURGXWR GD YHQGD PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH H[WUDWR SHOR
DUUHPDWDQWHDR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRVGHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmR
R GLVSRVWR QR DUWLJR  LQFLVR 9, GR && RX VHMD VHUi H[WLQWR GHVGH TXH R FUHGRU WHQKD VLGR GHYLGDPHQWH
QRWLILFDGRFLHQWLILFDGR 2 EHP VHUi DOLHQDGR QR HVWDGR GH FRQVHUYDomR HP TXH VH HQFRQWUD VHQGR D YHULILFDomR
GHGRFXPHQWDOGHJUDYDPHVFUHGRUHVHGHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHTXHVHUiUHVSRQViYHOSHOR
HYHQWXDO UHJXODUL]DomR TXH VH IDoD QHFHVViULD 2V DWRV QHFHVViULRV SDUD D H[SHGLomR GH FDUWD GH DUUHPDWDomR
UHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UWFDSXW
HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD
(P FDVR GH LQDGLPSOHPHQWR WDO LQIRUPDomR VHUi HQFDPLQKDGD DR 00 -Xt]R FRPSHWHQWH SDUD D DSOLFDomR GDV
PHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV'Ó9,'$6((6&/$5(&,0(17263HVVRDOPHQWHSHUDQWHR2ILFLRRQGHHVWLYHUWUDPLWDQGR
D DomR RX DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR R UHTXHULGR 269$/',5 '26 6$1726 0$57,16 $ &UHGRUD KLSRWH
FiULD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO&() &13- HGHPDLVLQWHUHVVDGRVLQWLPDGRVGDVGHVLJQD
o}HVVXSUDFDVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDVLQWLPDo}HVSHVVRDLV'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRSHQGHQWHGH
MXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH IHYHUHLUR GH 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complement ar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada
ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e
taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1EF93 - CONTRATO 102514063075-0- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 0251- AG MOEMA
LUIZ CARVALHO VIANNA , BRASILEIRO(A), FISCAL DE RECEITA, CPF 28402421687,
CI M 201290MG, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 154, LOCALIZADO NO 15º ANDAR,
CONDOMINIO EDIFICIO NEW YORK PLAZA, A AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,
Nº 3753, BAIRRO CAMPO BELO, 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA, EM SAO
PAULO,SP, CONTENDO UMAAREA UTIL DE 36,440M2, AREA COMUM DE GARAGEM
DE 20,135M2, AREA COMUM COBERTA E DESCOBERTA DE 14,428M2, AREA
TOTAL CONSTRUIDA DE 71,003M2, CABENDO-LHE UMA VAGA DE GARAGEM EM
LOCAL INDIVIDUAL E INDETERMINADO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
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DELLA COLETTA BlOENERGIA S.A.
CNPJ Nº 44.691.236/0001-97 - NIRE Nº 35.300.370.465
Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 07/03/2020, às 09:30 hs., em sua sede Social, na Estrada Municipal
'RPHQLFR 'DOOD &ROHWWD %5,  NP  QR PXQLFtSLR GH %DULUL (VWDGR GH 6mR 3DXOR D ¿P GH
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição dos Conselheiros Indicados pelos Acionistas
(3) e Conselheiros Independentes (2) para comporem o Conselho de Administração para o biênio
compreendido de 01.04.2020 a 31.03.2022. Bariri, 10 de Fevereiro de 2020. Della Coletta Bioenergia
S.A. Presidente do Conselho de Administração - Gabriel Dela Coleta Canal
(19-20-21)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10(DEZ)DIAS,expedido nos autos do PROC.
Nº1068464-36.2019.8.26.0053. O MM.Juiz de Direito da 16ªVara da Fazenda Pública,do Foro Central-Fazenda Pública/Acidentes,
Estado de São Paulo,Dr.Thiago Baldani Gomes De Filippo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE
que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação-Desapropriação por Utilidade Pública/DL
3.365/1941 de Desapropriação contra Agenor Pereira Leal Filho,objetivando parte dos Imóveis localizados na Rua Boca da Mata,92
e s/n°,Jardim Brasil,São Paulo,CEP 02.227-090,matrículas nº35.190 e 35.191 do 15ºORI-Capital,contribuintes nº066.132.0158-8-A
e 066.132.0158- 8-B,declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº56.013 de 25/03/15,para implantação do melhoramento
S~EOLFR GHQRPLQDGR ³%DFLD GR &yUUHJR 3DFLrQFLD - 7UHFKR ´ GHFODUDGRV GH XWLOLGDGH S~EOLFD FRQIRUPH 'HFUHWR (VWDGXDO Q
51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2020 [18,19]
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001038-37.2017.8.26.0001. A MM. Juíza de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I – Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha
Soares, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Ayrton Arnold Duran, RG 39587025, CPF 437.516.788-24, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Di Genio e Patti – Curso Objetivo Ltda,
objetivando a cobrança de R$ 1.820,24 (janeiro/2018), referente às notas promissórias, vencidas e protestadas,
anexas aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para em 03 dias efetuar o p agamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à
penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos
a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido
o parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A do CPC. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2019.
18 e 19.02
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0129341-67.2009.8.26.0001. A MM.
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I – Santana, Estado de São Paulo, Drª. Simone de
Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MICHELE MOREIRA DE OLIVEIRA,
Brasileira, CPF 348.536.548-36, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial
por p arte de DI GÊNIO & PATTI LTDA. S/C CURSO OBJETIVO, na qual foi realizado o bloqueio judicial
sobre ativo financeiro de sua titularidade, depositado junto a Caixa Econômica Federal, no importe de R$
661,68. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
comprove a impenhora- bilidade da quantia supra, sob pena de converter-se a indisponibilidade em penhora
(art. 854, §§ 3º e 5º, do CPC). Decorrido o prazo, sem manifes -tação, referida quantia será levantada pelo
exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2020.
18 e 19.02

3URFHVVR Q   &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV
([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$(',7$/'(&,7$d2&2035$=2'(',$62 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DUFLD7HVVLWRUHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D3$57(6
$&(66Ï5,26$872027,926/'7$&13-1)$%5Ë&,2$0,5$1'$&3)1
HDRVTXHYLUHPRXWRPDUHPFRQKHFLPHQWRGRSUHVHQWHHGLWDOH[SHGLGRFRP3UD]RGR(GLWDOGHGLDV~WHLVTXHSRUHVWH
-Xt]R H UHVSHFWLYR &DUWyULR SURFHVVDVH D ([HFXomR TXH OKH V  PRYH %DQFR %UDGHVFR 6$ SDUD FREUDQoD GH GtYLGDV
SURYHQLHQWHV GH &RQWUDWRV %DQFiULRV  FpGXOD GH FUpGLWR &RP *DUDQWLD 5HQRYDomR $XWRPiWLFD $YDO 3- 1 
(QFRQWUDQGRVH R D V  H[HFXWDGR D V  UHODFLRQDGR D V  HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D &,7$d2
GR D V PHVPR D V SRUHGLWDOSRULQWHUPpGLRGRTXDO),&$ 0 &,7$'2 $ 6 GHVHXLQWHLURWHRUSDUDQRSUD]RGH FLQFR
GLDV ~WHLV D IOXLU GRV  GLDV ~WHLV HP HStJUDIH SDJDU R GpELWR GH 5  PDLR  DFUHVFLGR V  GRV HQFDUJRV
OHJDLVMXURVGHPRUDFRUUHomRPRQHWiULDHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUDULDVHUiUHGX]LGDSHOD
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 TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUD
R DUUHVWR SURFHGLGR VREH DV TXDQWLD EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  5  H 5  EHP FRPR VREUH
SDUWHLGHDOGHG

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - Email: sp@afdsp.com.br.
DATA: 10/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887
Contrato: 102354128009-5 - SED: 611 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): ANTONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO, PROFESSOR, RG.
7.649.601-SP, CPF: 010.343.118-75, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM NANCI AMARAL MELO SAMPAIO,
BRASILEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS, RG. 13.468.481-SP, CPF: 076.154.328-71 E
ODAIR SAMPAIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, COMERCIANTE, RG. 9.601.6103-SP, CPF: 951.263.928-91.. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE
MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14, TIPO
B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO
ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, 31º SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/
SP. Com a área privativa de 53,325m2, a área comum de 24,513m2, a área de
garagem de 9,90m2, totalizando a área construída de 87,738m2, correspondendo-lhe
a fração ideal de 0,3226% nas partes comuns de uso especial totalizadas na terceira
etapa de implantação do Projeto Bandeirantes, e ainda o direito de utilização de uma
vaga indeterminada na garagem ‘’G’’, para a guarda de um carro de passeio do tipo
pequeno. Lance Mínimo Previsto: R$ 1.097.667,51.
São Paulo, 19/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO

CNPJ/ME nº 09.475.022/0001-82
Contrato de Alienação de Estabelecimento Comercial
Nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, AZ11 Comércio de Vestuário Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob nº
09.475.022/0001-82, com sede em d/b/a 5511 Showroom, Rua Campo Verde, 61, conjunto 21, 01456-010, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo (“AZ11” ou “Vendedora”); informa que celebrou, em 20/12/2019, com Seven For
All Mankind Brazil Importação, Comércio e Distribuição S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 32.918.066/000151, com sede em Rua Ramos Batista, nº 198, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (“SFAM Brasil” ou “Compradora”), Contrato de Alienação de Estabelecimento Comercial, pelo qual a Vendedora cedeu e transferiu para a Compradora determinados bens corpóreos e incorpóreos relacionados à operação do estabelecimento comercial situado na SHI/NORTE, Quadra CA-04, Bloco A, Shopping Center Iguatemi Brasília, Loja 168,
Cidade de Brasília/DF, o qual será levado a registro perante a Junta Comercial competente.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSE GERALDO DE GOES,
REQUERIDO POR DEIZE THEREZINHA NICOLUCCI DE GOES - PROCESSO Nº 1106331-53.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
02/08/2019 foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSE GERALDO DE GOES, CPF 045.551.048-20, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
$EIZEª4HEREZINHAª.ICOLUCCIªDEª'OESª/ªPRESENTEªEDITALªSERÈªPUBLICADOªPORªTRÐSªVEZES ªCOMªINTERVALOªDEªDEZªDIAS ªEªAlXADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de dezembro de 2019. B - 19

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  6HUJLR GD &RVWD /HLWH QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D R -2(/$/9(6'(/,0$%UDVLOHLUR&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR
&RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 2PQL %DQFR 6$ REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH
GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR Q  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD
D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD3ULVFLOOD%LWWDU1HYHV1HWWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D%UDVLO0XOWLPDUFDV
,QWHUPHGLDomRGH9HtFXORV/WGD &13- H5HQDWR+HQULTXH)HUUHLUD3LQWRGH/LPD &3) 
TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH UHSUHVHQWDGD
SHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHP
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHP
GLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYH
FXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHD TXDQWLDV
EORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5 %UDVLO H5 5HQDWR E 0HWDGH,GHDO  GR$SDUWDPHQWR'WLSR%
ORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRWpUUHRGR%ORFR'GR&RQGRPtQLR)ODW0DUHVLDVQR%DLUURGH0DUHVLDV0XQLFtSLRH&RPDUFDGH6mR
6HEDVWLmRPHOKRUGHVFULWRQDPDWUtFXODQGR&5,GH6mR6HEDVWLmR63F 3DUWH,GHDO  GR3UpGLRH7HUUHQRVLWXDGRV
QD5XDGD0RRFDQDQWLJRQQR6XEGLVWULWR0RRFDPHOKRUGHVFULWRQDPDWUtFXODQGR&5,GD&DSLWDO
63G 'LUHLWRVGR)LGXFLDQWHVREUHR3UpGLRGHGRLVSDYLPHQWRVSUySULRSDUDLQG~VWULDVLWXDGRj5XD6LTXHLUD&DUGRVRQV
HQR6XEGLVWULWR0RRFDPHOKRUGHVFULWRQDPDWUtFXODQGR&5,GD&DSLWDO63H 0HWDGH,GHDO  GRV'LUHLWRV
GR)LGXFLDQWHVREUHD&DVDHVHXUHVSHFWLYRWHUUHQRVLWXDGRj5XD6DQWD&DWDULQDQHVTXLQDGD5XD6tULDQR3DUTXH6mR
-RUJH6XEGLVWULWR7DWXDSpPHOKRUGHVFULWRQDPDWUtFXODQGR&5,GD&DSLWDO63I 3DUWH,GHDO  GR3UpGLRH
VHXWHUUHQRVLWXDGRVj5XD6tULDQID]HQGRHVTXLQDFRPD5XD/RXUHQoR9D]DQWLJD5XD'3DUWLFXODUORWH$GDTXDGUD
QR3DUTXH6mR-RUJHQR7DWXDSpPHOKRUGHVFULWRQDPDWUtFXODQGR&5,GD&DSLWDO63J 'LUHLWRVGR)LGXFLDQWH
VREUHR$SDUWDPHQWRQ%ORFDOL]DGRQRDQGDUGD7RUUH%(GLItFLR1RYLWiLQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR$OOHJUL7DWXDSpVLWXDGR
QD3UDoD/RXYHLUDQQR6XEGLVWULWR7DWXDSpPHOKRUGHVFULWRQDPDWUtFXODQGR&5,GD&DSLWDO631mRVHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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AZ11 Comércio de Vestuário Ltda.

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(662',*,7$/1$00
-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'UD9DQHVVD%DQQLW]
%DFFDODGD5RFKDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0$5,$6,/9,$48(,52='(0$7726&3)
 TXH IRL SURSRVWD SRU $VVRFLDomR %HQHILFHQWH 3URYLGrQFLD $]XO DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP SDUD
FREUDQoD GH GtYLGD QmR DGLPSOLGD RULXQGD GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV HGXFDFLRQDLV QRV PHVHV GH IHYHUHLUR
D GH]HPEUR GH  QR LPSRUWH GH 5 DJRVWR  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LQFHUWR H
QmR VDELGR IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR
SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR
FRQWHVWDGD D DomR D Up VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 6mR 3DXOR  GH GH]HPEUR GH 

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U)HOLSH$OEHUWLQL1DQL9LDUR-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD-RVp0DUTXHVGD6LOYD &3) TXH2PQL%DQFR6$ DWXDO
GHQRPLQDomRGR%DQFR3HF~QLD6$ OKHDMXL]RXDomRGH/RFXSOHWDPHQWR,OtFLWRGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLD
GH5 GH]HPEURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWRQ(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDU
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDDSUHVHQWHFRQWUDUUD]}HVVRESHQDGH
SUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH

3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  &RQWUDWRV %DQFiULRV
([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR6HPHU0DKPHG6PLGL0(HRXWUR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(
',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,, 
7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DULDQD'DOOD%HUQDUGLQDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 6(0(50$+0('
60,',  0( &13-  H 6(0(5 0$+0(' 60,', &3)  TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH
XPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULQFHUWRHQmR
VDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  HP
QRYHPEURGHGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
GH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJR
GH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0029326-38.2019.8.26.0002.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO
SOUSA DAS GRAÇAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENNIS GUERIN, Brasileiro, Empresário,
CPF 022.732.708-01, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 27.753,89 (setembro/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2019.
18 e 19.02
(GLWDO GH  H  3UDoD GH %HP ,PyYHO H SDUD ,QWLPDomR GRV H[HFXWDGRV 5(=(1'( ( ,6,'252 $'92*$'26
$662&,$'26 &13- 1  8562/,12 '26 6$1726 ,6,'252 &3) 1 
&/(,'(0$55(=(1'(,6,'252&3)1GRVFUHGRUHVKLSRWHFiULRV%DQFRGR%UDVLO6$&13Q  /'* (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD &13- Q  H GHPDLV
LQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDUHTXHULGDSRU/8&,$123,52&&+,&3)
Q  3URFHVVR Q   2 'U $QW{QLR &DUORV GH )LJXHLUHGR 1HJUHLURV
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGD&DSLWDOQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOGHH
3UDoDGHEHPLPyYHOYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPHLQWHUHVVDUSRVVDTXHQDIRUPDGRDUW,,GR1&3&
UHJXODPHQWDGR SHOR 3URYLPHQWR  DWUDYpV GR JHVWRU MXGLFLDO KRPRORJDGR SHOR 7ULEXQDO GH -XVWLoD
ZZZIDURRQOLQHFRPEUVRERFRPDQGRGROHLORHLURRILFLDO5HQDWR0RUDLV)DUR-8&(63QQRGLD
jVKRUDVWHUiLQtFLRDSUDoDHVHHVWHQGHUiSRUWUrVGLDVVXEVHTXHQWHVHQFHUUDQGRVHHPjV
KRUDVVHQGRHQWUHJXHDTXHPPDLVGHULJXDORXDFLPD GDDYDOLDomRVHQGRHQWUHJXHDTXHPPDLVGHULJXDO
RXDFLPDGDDYDOLDomRVHQGRTXHHPQmRKDYHQGROLFLWDQWHVDEULUVHiDSUDoDTXHWHUiLQtFLRLPHGLDWDPHQWHDSyV
R IHFKDPHQWRGD SULPHLUDH VHHQFHUUDUiQR GLDjV KRUDVSDUD R  /HLOmRRFDVLmR HPTXH RV
UHIHULGRVEHQVVHUmRHQWUHJXHVDTXHPPDLVGHUQmRGHYHQGRVHUDFHLWRODQFHLQIHULRUDGDDYDOLDomRDWXDOL]DGD
3HORSUHVHQWHHGLWDOILFDPLQWLPDGRVRVH[HFXWDGRVVHQmRLQWLPDGRVSHVVRDOPHQWHRXQDSHVVRDGHVHXVDGYRJDGRV
HRVGHPDLVLQWHUHVVDGRV&21',d¯(6'(9(1'$'26/$1&(62SUHVHQWH/HLOmRVHUiHIHWXDGRQDPRGDOLGDGH
³21/,1(´VHQGRTXHRVODQFHVGHYHUmRVHUIRUQHFLGRVDWUDYpVGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGRJHVWRUZZZIDURRQOLQHFRPEU
HLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGRVRQOLQHGHPRGRDYLDELOL]DUDSUHVHUYDomRGRWHPSRUHDOGDVRIHUWDV1mRVHUiDGPLWLGR
VLVWHPD QRTXDO RVODQoRV VHMDP UHPHWLGRV SRU HPDLO HSRVWHULRUPHQWH UHJLVWUDGRV QR VLWH GR JHVWRU DVVLP FRPR
TXDOTXHURXWUDIRUPDGHLQWHUYHQomR KXPDQDQDFROHWD H QRUHJLVWURGRV ODQoRV'2 3$*$0(1722 $UUHPDWDQWH
GHYHUiGHSRVLWDUQRSUD]RLPSURUURJiYHOGHKRUDVRYDORUGRODQFHYHQFHGRUDWUDYpVGDJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDO
DVHUREWLGDQRVLWHZZZEEFRPEU3$5&(/$0(172'HDFRUGRFRPRDUW,H,,HSDUiJUDIRVGR1&3&RV
LQWHUHVVDGRV HP DGTXLULU R EHP GH IRUPD SDUFHODGD SRGHUmR SHGLU R SDUFHODPHQWR SRU HVFULWR DWp R LQtFLR GR
SULPHLUR OHLOmR GHVGH TXH D SURSRVWD QmR VHMD LQIHULRU DR YDORUGD DYDOLDomR H DWp R LQtFLR GR VHJXQGR OHLOmR
GHVGHTXHRYDORUGDSURSRVWDQmRVHMDPHQRUTXHGRYDORUGDDYDOLDomRILFDQGRFODURTXHGRUHTXHULPHQWR
GHYHUiFRQVWDURIHUWDGHSDJDPHQWRGHSHORPHQRVGRYDORUGRODQFHjYLVWDHRUHVWDQWHSDUFHODGRHPDWp
PHVHVJDUDQWLGRSRUFDXomRLG{QHDTXDQGRVHWUDWDUGHPyYHLVHSRUKLSRWHFDGRSUySULREHPTXDQGRVHWUDWDU
GHLPyYHLV'HWRGDVDVSURSRVWDVGHYHUmRFRQVWDUSUD]RPRGDOLGDGHLQGH[DGRUGHFRUUHomRPRQHWiULDHFRQGLo}HV
GHSDJDPHQWRGRVDOGR'HYHDLQGDFRQVWDUGDSURSRVWDTXHRLQWHUHVVDGRGHFODUDHVWDUFLHQWHGDPXOWDGH
VREUHDSDUFHODLQDGLPSOLGDVRPDGDjVSDUFHODVYLQFHQGDV DUW EHPFRPRTXHHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWR
GHFODUDHVWDUFLHQWHVREUHDSRVVLELOLGDGHGHRH[HTHQWHSHGLUDUHVROXomRGDDUUHPDWDomRRXDFREUDQoDGRYDORU
HPDEHUWRQHVWHVPHVPRVDXWRV DUW 2EVHUYDVHDLQGDTXHDSURSRVWDGHSDJDPHQWRGRODQFHjYLVWD
VHPSUHSUHYDOHFHUiVREUHDVSURSRVWDVGHSDJDPHQWRSDUFHODGR'$&20,66®2'2/(,/2(,52$FRPLVVmR
GROHLORHLURVHUiGH FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGHDUUHPDWDomRDVHUSDJDSHORDUUHPDWDQWHQRSUD]RGHDWp
KRUDVDSyVROHLOmRDWUDYpVGHGHSyVLWREDQFiULR'2$872'($55(0$7$d®2$SyVDHIHWLYDOLTXLGDomRGRV
SDJDPHQWRVDFLPDRDXWRGHDUUHPDWDomRVHUiDVVLQDGRSHOR-XL],0,66®21$3266(2DUUHPDWDQWHSURYLGHQFLDUi
SHUDQWHR-Xt]RFRPSHWHQWHDLPLVVmRQDSRVVH'$$'-8',&$d®2&DVRRH[HTXHQWHYHQKDDDGMXGLFDURVEHQV
ILFDUiLJXDOPHQWHUHVSRQViYHOSHORSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGR/HLORHLURVREUHRYDORUGDDYDOLDomR'$5(0,d®2
1DKLSyWHVHGHUHPLomRGDH[HFXomRDSyVDSXEOLFDomRGRHGLWDORVGHYHGRUHVSDJDUmRDFRPLVVmRGRJHVWRUMXGLFLDO
GH WUrVSRU FHQWR VREUHRYDORUGHDYDOLDomR GRVEHQV SDUDFREHUWXUD GHWRGRV RVGLVSrQGLRV DFUHVFLGRGH
WRGRV RV HQFDUJRV SUHYLVWRV GHYHQGR DSUHVHQWDU RV SDJDPHQWRV DR JHVWRU MXGLFLDO FRQMXQWDPHQWH FRP D SHWLomR
ID]HQGR H[SUHVVD PHQomR j UHPLomR GD H[HFXomR FDVR HP TXH QmR GHYHUi ID]HU XVR GR SURWRFROR LQWHJUDGR
$&25'2&DVRVHMDUHDOL]DGRDFRUGRHQWUHDVSDUWHVDSyVDSXEOLFDomRGRHGLWDODVSDUWHVDUFDUmRFRPDVFXVWDV
GHOHLOmRGHYHQGRFRQVWDUGDPLQXWDGHDFRUGR)$/(&2126&2(YHQWXDLVG~YLGDVSRGHUmRVHUHVFODUHFLGDVQR
HVFULWyULRGROHLORHLURQD5XD6LOYHLUD0DUWLQVDQGDU&HQWUR6mR3DXOR63RXDLQGDSHORWHOHIRQH  
  HPDLO FRQWDWR#IDURRQOLQHFRPEU /27(  LPyYHO VLWXDGR QD 5XD 6HEDVWLmR GR 5HJR  QD 9LOD 1RYD
*XPHUFLQGRQD6D~GH6XEGLVWULWRFRPSRVWRSRUXPSUpGLRHUHVSHFWLYRWHUUHQRPHGLQGRPVGHIUHQWHSRU
PVGDIUHQWHDRVIXQGRVHPDPERVRVODGRVWHQGRQRVIXQGRVDODUJXUDGHPVHQFHUUDQGRDiUHDWRWDO
GH PVðFRQIURQWDQGR GRODGR GLUHLWR GHTXHP GRLPyYHOROKDSDUD D UXDFRPR SUpGLR GD PHVPD UXD
DQWHVFRPTXHPGHGLUHLWRGRODGR HVTXHUGR FRPRSUpGLRGDPHVPD UXDDQWHVFRPTXHP GHGLUHLWR HQRV
IXQGRVFRPSURSULHGDGHGH0LJXHO6DOHPH,PyYHOPDWULFXODGRVRERQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLV
GH6mR 3DXOR FRQWULEXLQWH Q  'HDFRUGR FRP R ODXGR GH DYDOLDomR FRQVWDQWH GRV DXWRV R LPyYHO
HVWiORFDOL]DGRHP=RQD0LVWD±=0QRVWHUPRVGD/HLGHGHPDUoRGH9$/25'$$9$/,$d®2
5 TXDWURFHQWRVHVHVVHQWDPLOUHDLV FRQIRUPHODXGRGHIOVFRQVWDQWHGRVDXWRVGDWDGRGH MXQKR
 9$/25 '$ $9$/,$d®2 $78$/,=$'23(/2 7-63 3$5$RXWXEUR 5 TXDWURFHQWRV H
RLWHQWDHGRLVPLORLWRFHQWRVHVHVVHQWDH TXDWURUHDLV 2EV&RQVWDGR5GDUHIHULGDPDWUtFXODKLSRWHFD
FHGXODUGHSULPHLURJUDXHVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVDR%DQFRGR%UDVLO6$&13-Q2EV
(PFRQVXOWDDRVLWHGD3UHIHLWXUD63FRQVWDPGpELWRVGH,378SDUDRH[HUFtFLRDWXDOQRYDORUGH5HP
H'tYLGD$WLYDQRYDORUGH5HP/27(&RQMXQWRQQRSDYLPHQWRDQGDUGR
(GLItFLR ,ELUDSXHUD VLWXDGR j 5XD 6HWH GH $EULO Q   H  QR  6XEGLVWULWR ± &RQVRODomR FRP iUHD
FRQVWUXtGDGHPðHFRUUHVSRQGHDIUDomRLGHDOGHQDVFRLVDVFRPXQVHQRWHUUHQR,PyYHOSHUWHQFHQWH
DPDWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXORFRQWULEXLQWHQ'HDFRUGR
FRPRODXGRGHDYDOLDomRFRQVWDQWHGRVDXWRVR LPyYHOHVWDORFDOL]DGRHP]RQDGHFHQWUDOLGDGH±=&QRVWHUPRV
GD/HLGHGHPDUoRGH2FRQGRPLQLRQmRSRVVXLYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRRLPyYHODYDOLDGRQmR
SRVVXL YDJD GH JDUDJHP $XQLGDGH DYDOLDGD WUDWDVH GH HVFULWyULR VXEGLYLGLGR HP UHFHSomR H WUrVVDODV FRSD H
EDQKHLURFRPGXDVFDELQHV9$/25'$$9$/,$d®25 GX]HQWRVHGH]HVVHLVPLOUHDLV  FRQIRUPH
ODXGR GH IOV FRQVWDQWH GRV DXWRV GDWDGR GH MDQHLUR 9$/25 '$ $9$/,$d®2 $78$/,=$'2 3(/2 7-63
3$5$ RXWXEUR 5 GX]HQWRV H YLQWH H XP PLO VHLVFHQWRV H VHWHQWD H TXDWUR UHDLV  2EV
&RQVWDGR5GDUHIHULGDPDWUtFXOD~QLFDHHVSHFLDOKLSRWHFDj/'*(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD&13-Q
H$GLWDPHQWRHPSDUDGLODomR GHSUD]RHP$YGDUHIHULGDPDWUtFXOD2EV(PFRQVXOWD
DRVLWHGD3UHIHLWXUD63FRQVWDPGpELWRVGH,378SDUDRH[HUFtFLRDWXDOQRYDORUGH5HPH'tYLGD
$WLYDQRYDORUGH5HP2EV&RQIRUPHLQIRUPDomRHQFDPLQKDGDSRUHPDLOSHORDGPLQLVWUDGRU
GRFRQGRPtQLRGDWDGDGHQmRKiGpELWRVSDUDDXQLGDGH2%6(59$d¯(6*(5$,67$;$6(,0326726
(YHQWXDLVWD[DVRXLPSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHREHPFRUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHRXDGMXGLFDQWHFRPH[FHomR
GRV GpELWRV GR  ~QLFR GRDUWLJR  GR &71 TXH VH VXEURJDPVREUH RSUHoR GRV EHQV6HUi R SUHVHQWHHGLWDO
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD GDOHL


EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada
ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e
taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1D386 - CONTRATO 302624055321-7- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 0262-3 PENHA DE FRANÇA
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, BRASILEIRO(A), AUTONOMO, CPF 30513669949, CI
17.506.476 SSP/SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 114, LOCALIZADO NO 11º ANDAR OU
12º PAVIMENT O, EDIFICIO HORTENCIA, CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL
PENHA DE FRANCA, A RUA SAO FLORENCIO, Nº 1500, 41º SUBDISTRITO
CANGAIBA, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA UTIL DE 51,580M2, AREA COMUM
DE 13,139M2, AREA TOT AL DE 64,719M2, CABENDO-LHE UMA VAGA
INDETERMINADA DESCOBERTA NO ESTACIONAMENTO, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEIT ORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
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Kartismo: AKSP abrirá o Carnaval
com cerca de 90 pilotos na pista
Na forte e competitiva Seletiva da Elite & Graduados, a liderança está dividida entre Alberto Otazú (AVSP/Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/Pailler
Racing/Rolley Ball/Speed Truck)
e Luciano Montanhez. Os dois
venceram as suas respetivas baterias na abertura do certame.
Otazú e Montanhez somam 25
pontos, enquanto Gustavo Pincelli vem atrás com dois pontos a
menos, perseguido por Henrique
Morbi, com 22 unidades. As três
primeiras etapas da AKSP servirão como seletiva para definir os
vinte pilotos que irão para a classe Elite, enquanto os outros permanecerão na Graduados.
A Sênior, que reúne pilotos
com mais de 50 anos de idade,
tem o atual campeão Edu Abrantes na liderança do campeonato.
No primeiro encontro ele mostrou toda a sua competência largando da pole position, estabe-

O arrojo dos pilotos da Light da AKSP despertam a atenção
de todos
lecendo o giro mais rápido e
vencendo com a larga vantagem. Com isto, acumula 26
pontos, deixando Valdo ‘Nenê’
Gregório na vice-liderança com
22, e Luiz Gouvêa em terceiro
com 19 pontos.
O campeonato da AKSP tem
o apoio da Pailler Racing, Hamburgueria Benedetto e Cerveja

Paulistânia.
Confira a pontuação da Light
após a 1ª etapa: 1) Marcelo Costa, 26; 2) José de Jesus Gonçalves, 22; 3) Igor Pacanari, 19; 4)
Marcelo Soufia, 17; 5) Carlos
Vilas Boas, 16; 6) Laila Almeida, 15; 7) Gabriel Medina, 14; 8)
Seong Lee, 13; 9) Andrea Senigalia, 12; 10) Danilo Zardi, 11;

Rally Minas Brasil abre a
temporada 2020 do rali nacional
Foto/ Gustavo Epifanio

As inscrições estão abertas no site www.rallymakers.com.br para as categorias motos, quadriciclos, UTVs e carros

Concentração no Parque de Exposições de Patos de Minas
Faltam 16 dias para o início
da temporada 2020 dos Brasileiro de Rally Cross-Country
(CBA) e Rally Baja (CBM). O 3º
Rally Minas Brasil – válido pelas primeira e segunda etapas dos
campeonatos, será realizado de
06 a 08 de março, nas cidades de
Patos de Minas e Presidente Olegário (MG), que pela segunda vez
consecutiva, receberão as grandes feras do automobilismo e
motociclismo nacional.
Organizada pela Rallymakers, a prova é aberta para as

categorias motos, quadriciclos,
UTVs e carros, que estarão concentradas, a partir do dia 06, no
Parque de Exposições de Patos
de Minas, localizado na Rua
Maj. Gote, 1158, no bairro Alto
dos Caiçaras. A visitação do
evento é aberta e gratuita e, no
local, haverá praça de alimentação, espaço kids e shows com
bandas locais.
Natural de Patos de Minas,
mas atualmente morando em
Uberlândia (MG), o piloto Bruno Ayrton Leles disse que a ansi-

edade sempre é maior para o primeiro rali do ano, principalmente, por ser em sua terra natal.
“Nasci e cresci em Patos de Minas, e já tenho muitos amigos
me perguntando sobre a competição, a qual espero que seja
como no ano passado, que surpreendeu a todos os participantes, pois mesclou vários tipos
de terrenos”, comentou Leles,
que competirá na categoria Super Production / Motos, a bordo
de uma Yamaha YX 450FX. Ele
é o campeão brasileiro de Rally
Baja 2019 na classificação geral
e na categoria.
A abertura da área de box
para as equipes será no dia 05,
com início das atividades na
sexta-feira (06), com a secretaria de prova, vistorias técnicas dos veículos, briefing entre organização e competidores
e, por fim, a largada promocional para saudar e agradecer a acolhida dos municípios.
Os motores serão ligados no
sábado (07), às 8h, com a largada dos carros para o trecho cronometrado e, simultaneamente,
o prólogo para motos, quadriciclos e UTVs que definirá a ordem de largada para a primeira

etapa das três categorias. “Essa
tomada de tempo será em linha
e bem próxima à cidade. Já o
percurso do rali correrá pela
zona rural com 100% de trechos inéditos. Posso garantir
que será bastante técnico, com
muitas curvas e diversos obstáculos naturais e bem exigentes, como é característico das
nossas provas em Minas Gerais. As estradas pedirão total
atenção para obter os melhores tempos, pois não permitem
muitos erros”, adiantou o diretor executivo da Rallymakers,
Fernando Bentivoglio.
A disputa continua no domingo, a partir das 8h, para a definição da segunda etapa das temporadas, bem como, os campeões
do 3º Rally Minas Brasil. As inscrições estão abertas pelo site
www.rallymakers.com.br.
O 3º Rally Minas Brasil é
uma realização da Rallymakers,
com parceira da AGT Produções.
Apoio da Transmáquinas, Guia
Investimentos, Sementes Ouro
Verde, Bompack, Prefeitura Municipal de Patos de Minas e Prefeitura Municipal de Presidente
Olegário. Supervisão: CBM,
CBA, FMEMG e FMA.

O SERTÕES 2020, marcado
para 14 a 23 de agosto, será a
quarta etapa do Campeonato
Mundial de Rally Cross Country da FIM – Federação Internacional de Motociclismo. A
homologação vale para as modalidades moto, UTV e quadriciclo. A prova larga de São Paulo e chega no Ceará, com um
percurso de cerca de 5 mil km.
É mais uma conquista de um
grande projeto que visa ser o
maior rally do mundo até 2022,
ano de comemoração dos 30
anos do Sertões e 200 anos da
Independência do Brasil.
No Cross Country foram
eleitas cinco provas: Abu Dabhi,

Foto/Victor Eleutério

Sertões 2020 será etapa do
Mundial de Cross Country

UTVs também farão parte do mundial
Sil Way, Cazaquistão, Sertões e
Marrocos, durante seminário re-

alizado em Genebra/Suiça, com
a presença dos promotores de

provas de rally Cross Country e
Baja e comissários da FIM – Federação Internacional de Motociclismo, com o objetivo de definir o calendário e as mudanças
que virão.
A última vez que o Sertões
sediou o Mundial FIM foi em
2014.
Calendário do Mundial de
Rally Cross Country FIM:
20 a 26/03/2020 - Abu Dhabi Desert Challenge (UAE); 24 a
29/05/2020 – Rally do Cazaquistão; 03 a 16/07/2020 – Silk Way
Rally (Rússia-Cazaquistão-China); 14 a 23/08/2020 - Sertões
– Brasil; 08 a 13/10/2020 –
Rally do Marrocos.

11) Pedro Netinho, 9; 12) Rodrigo Parmezzani, 8; 13) Royal
Lee, 7; 14) Toninho Vitamina, 6;
15) Silvio Scarlate e Elvis Lima,
5; 17) Carlos Rosa, 4; 18) Pedro
Hungaro, 3; 19) Fernando Barros,
1; 20) Binho Street, -1.
Confira a pontuação da Seletiva Graduados / Elite após a 1ª
etapa: 1) Alberto Otazú e Luciano Montanhez, 25; 3) Gustavo
Pincelli, 23; 4) Henrique Morbi,
22; 5) Fábio Cedro, 20; 6) Igor
Mei, 19; 7) Fábio Laranjo e Hudson Oliveira, 17; 9) Zeppe Corsi e Guilherme Silva, 16; 11)Vitor Mercatelli e Biel Gregório,
15; 13) Ian Fragalli e Nelson
Reple, 14; 15) Marco Gelsi, 13;
16) Antonio Oliveira e Rodrigo
Caldeira, 12; 18) Giuliano Sciulli
e Beto Dicker, 11; 20) Edu
Abrantes, Cadu Guimarães e
Marcelo Argenton, 10; 23) Matheus Nozaki e João Vitor Gregório, 9; 25) Peterson Rodrigues
e Bruno Viegas, 8; 27) Rodrigo

Silva e Irceu Ribeiro, 7; 29)
Jhonny Neves e Valdo ‘Nenê’
Gregório, 6; 31) George Shi
Wen NG e Rodrigo Fernandes,
5; 33) Felipe Franco e João
Ulisses, 4; 35) Tiago Vargas e
Matheus Roque, 3; 37) Gabriel Roque e Luciano Bleker, 2;
39) Bruno Furlan e Cássio Machado, 1.
Confira a pontuação da Sênior após a 1ª etapa: 1) Edu Abrantes, 26; 2) Valdo ‘Nenê’ Gregório, 22; 3) Luiz Gouvêa, 19; 4)
João Ulisses, 17; 5) Guto Oliveira, 16; 6) Wagner Ruivo, 15;
7) Miguel Sacramento, 14; 8)
Marco Verga, 13; 9) Unnion Lee,
12; 10) Yastaro Paulino, 11; 11)
Adolfo Soares, 10; 12) José
Wilton Júnior, 9; 13) Jorge Filipe, 8; 14) Fernando Teles, 7; 15)
Ricardo Cesar, 6; 16) Wanderley Borges, 5; 17) Gerson Roschel,
-1.
Contato:
aksp.contato@gmail.com; WhatsApp: 11-93079.0901

14ª Volta do Futuro/9ª Volta
Feminina do Brasil com as
principais equipes do país
A prova será nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, no Parque
Eco-Esportivo Damha, em São Carlos

Foto/Divulgação

Não será folia, mas deverá ter
muita alegria no bloco dos pilotos da Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP), que nesta
quinta-feira (20/2) irão desfilar
sua competência na pista do
Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). A segunda etapa do campeonato da AKSP
deve reunir cerca de 90 pilotos, com destaque para Alberto Otazú (Graduados), Luciano Montanhez (Graduados),
Edu Abrantes (Sênior) e Marcelo Costa (Light), que venceram a
primeira etapa e lideram em suas
respectivas categorias.
Na categoria do pilotos estreantes e novatos, na primeira
prova da temporada Marcelo
Costa largou da pole position,
estabeleceu a volta mais rápida e
venceu com folga. Marcelo Costa lidera o certame com 26 pontos, seguido de José de Jesus
Gonçalves, com 22 e Igor Pacanari, com 19.
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Alberto Otazú (Graduados), Luciano Montanhez (Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e Marcelo Costa (Light) são os líderes do campeonato

14ª Volta do Futuro/9ª Volta Feminina do Brasil
O ciclismo brasileiro Brasil reunirá 30 atletas a
será agitado em pleno fim de briga pelo título. Trata-se de
semana de Carnaval. Mais uma competição que valoriuma vez, a 14ª Volta Ciclís- za o ciclismo feminino e
tica do Futuro e a 9ª Volta proporciona uma competiFeminina do Brasil serão des- ção com organização simitaque em plena folia. As com- lar aos grandes eventos inpetições acontecerão entre ternacionais da temporada.
os dias 22 e 24, no Parque No ano passado, o título fiEco-Esportivo Damha, em cou com Ana Paula PolegaSão Carlos, na região central tch, da Memorial/Santos/
do estado. Tratam-se de duas Fupes, que está confirmada
das principais provas do ca- para esta edição.
lendário nacional e que reuA Volta Ciclística do Funirão atletas de algumas das turo, que tem a função de fomelhores equipes do país.
mentar e incentivar o desenAs competições contarão volvimento do esporte entre
com cerca de 400 ciclistas e os mais jovens de todo o
a organização é da Federação país, promete ser forte mais
Paulista de Ciclismo, com uma vez. Serão os melhores
apoio da Prefeitura Municipal ciclistas, entre 12 e 18 anos,
de São Carlos e Parque Eco- no masculino e feminino,
Esportivo Damha. Ela será vá- participando de um evento
lidas pelo ranking nacional.
que se tornou referência para
As categorias da Volta do a categoria, oferecendo aos
Futuro serão as seguintes: jovens talentos do ciclismo
Junior Masculino/Femini- uma prova com infraestrutuno (17 a 18 anos – nascidos ra e qualidade técnica elevaentre 2002 e 2003); Juvenil díssimas.
Masculino/Feminino (15 a
A 14ª Volta do Futuro do
16 anos - nascidos entre Ciclismo / 9ª Volta Ciclísti2004 a 2005 ), Infanto-Ju- ca Feminina do Brasil têm
venil Masculino/Feminino organização e realização da
(12 a 14 anos nascidos entre Federação Paulista de Ci2006 a 2008). A Volta Femi- clismo, com apoio do Parnina do Brasil, por suas vez, que Eco Esportivo Damha e
terá com ciclistas das cate- Prefeitura Municipal de São
gorias Elite, Sub 23 e Más- Carlos. Mais informações
ter Feminino .
no
site
A 9ª Volta Feminina do www.fpciclismo.org.br

