
Nª 24.621 Preço banca: R$ 3,50

Coronavírus: número de casos
confirmados sobe para 34 no Brasil

Safra de grãos deve crescer
3,1% em fevereiro
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Governo deve bloquear parte
do Orçamento Geral da União

Portal que atende consumidor
registrou 780 mil

reclamações em 2019

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,63
Venda:       4,63

Turismo
Compra:   4,62
Venda:       4,90

Compra:   5,23
Venda:       5,23

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

17º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

O piloto Júlio Campos já
definiu seu convidado para a
corrida de duas duplas, que
abre a temporada 2020 da Sto-
ck Car, em Goiânia, no dia 29
de março. O paranaense terá ao
seu lado Fábio Carbone.

Campos, que nesta tempo-
rada fará sua estreia pela Cro-
wn Racing, e terá Lubrax, linha
de lubrificantes da BR Distri-
buidora, como principal patro-

Julio Campos terá Fábio
Carbone como dupla na

etapa que abre a temporada
cinador, se diz feliz com a
chegada de Carbone e acredi-
ta muito no potencial da du-
pla: “Conheço o Fábio desde
que comecei no kart e ele
sempre foi uma referência.
Ele é um piloto muito conhe-
cido lá fora pelas várias cate-
gorias que disputou, mas ain-
da não teve a chance mereci-
da no Brasil. Vai ser uma boa
parceria”, destacou. Página 8

Evandro e Bruno Schmidt
largam com vitórias e vão às

oitavas de final em Doha

Bruno Schmidt ataca contra bloqueio de atleta belga em Doha

A dupla brasileira Evandro e
Bruno Schmidt (RJ/DF) estrou
com dois bons resultados na eta-
pa quatro estrelas de Doha (Qa-
tar), pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2020. Os represen-
tantes do Brasil em Tóquio con-
seguiram duas vitórias pela fase
de grupos na madrugada e manhã

de terça-feira. Com isso, ga-
rantiram a primeira posição e
uma vaga direta nas oitavas de
final da competição.

Evandro e Bruno começa-
ram o dia vencendo os belgas
Koekelkoren/Tom van Walle
por 2 sets a 1 (12/21, 21/14,
15/9), em 45 minutos.Página 8
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Sérgio Sette é anunciado
como piloto reserva e de

testes da Red Bull
Na manhã de segunda-fei-

ra uma importante mudança
nos bastidores da F-1 atingi-
ram diretamente os fãs da ca-
tegoria, em especial ao pú-
blico do Brasil. O piloto Ser-
gio Sette Câmara foi anunci-
ado pela Red Bull como seu
novo piloto reserva, de tes-
tes e desenvolvimento. Set-
te Câmara volta ao guarda-
chuva da gigante austríaca
dos energéticos após ter sido
desligado do programa de
jovens pilotos no fim do ano
de 2016.                   Página 8 Sette Câmara no pódio da Fórmula 2
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Alberto Otazú vence a
segunda consecutiva

 da F4 Akasp

Alberto Otazú no kart de Hélio Bianchi, antes da largada

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

O piloto Alberto Otazú (Pail-
ler Racing/Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/No
Fire Services/Speed Truck/Rolley
Ball/AVSP) começou com força
total no longo campeonato de F-4
da Associação de Kart Amador de
São Paulo (Akasp). Menos de uma
semana após vitória na abertura do
certame, ele venceu no domingo
(09/3) a segunda etapa de forma
dominante, liderando de ponta a
ponta e ainda estabelecendo a vol-
ta mais rápida. Na segunda posi-
ção, 12s788 atrás terminou Otá-
vio Lotfi, que assumiu a liderança
isolada do torneio.             Página 8

Número de
mortos por
coronavírus
na Itália salta

36% para
631 pessoas

O total de mortes pelo co-
ronavírus na Itália saltou para
631, um aumento de 36%, dis-
se a Agência de Proteção Civil
do país nesta terça-feira, o
maior aumento diário em nú-
meros absolutos desde que o
surto veio à tona no dia 21 de
fevereiro.

O número total de casos na
Itália, o país europeu mais atin-
gido pelo vírus, subiu para
10.149, em relação aos 9.172
casos anteriores, um aumento
de 10,7%.                   Página 3

Disseminação
do

coronavírus
leva Espanha

a fechar
Parlamento
e escolas

A Espanha fechou escolas
de várias regiões, suspendeu
voos da Itália e fechou a câma-
ra baixa do Parlamento duran-
te ao menos uma semana de-
pois que um parlamentar foi di-
agnosticado com coronavírus,
na esperança de conter um sur-
to crescente.

A Espanha, quarta maior
economia da zona do euro, re-
latou 35 mortes e 1.622 casos
confirmados de coronavírus na
terça-feira, um aumento de dez
vezes em uma semana – o que
a torna um dos países mais
atingidos da Europa, embora
ainda muito atrás da Itália.

Durante reunião de gabine-
te semanal, o governo decidiu
suspender todos os voos dire-
tos da Itália por pelo menos
duas semanas a partir de quar-
ta-feira (11).               Página 3
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Criado com o objetivo de fa-
cilitar a interlocução direta en-
tre consumidores e empresas
para a solução de conflitos, o
portal consumidor.gov.br rece-
beu 780 mil reclamações em
2019. Desse total, 81% foram
solucionados. O prazo médio
para que alguma resposta fosse
apresentada foi de até 6,5 dias.

No mesmo ano, os Procons

cadastrados no Sistema Nacional
de Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec) fizeram
mais de 2,5 milhões de atendi-
mentos, e apresentaram um índi-
ce de solução de 76,5%.

Os dados constam do boletim
Consumidor em Números, divul-
gado hoje (10) pela Secretaria
Nacional do Consumidor (Sena-
con), do Ministério da Justiça.

A exemplo do que ocorreu
em anos anteriores, o setor de
telecomunicações foi o que
gerou maior número de recla-
mações apresentadas pelos
consumidores, abrangendo qua-
se 40% do total de demandas na
plataforma.

Em segundo lugar ficaram os
serviços financeiros, alvo de
22% das reclamações feitas no
portal, bem como de 19,7% dos
registros de reclamações feitos
junto aos Procons. Segundo o
levantamento, o índice de reso-
lubilidade das empresas deste
setor ficou um pouco acima
de76%. No caso das empresas de
telecomunicações, esse índice
ficou acima de 85%.

De acordo com o secretário
Nacional do Consumidor, Luci-
ano Timm, alguns setores apare-
cem reiteradamente nessas listas
devido ao grande volume de ati-
vidades econômicas que desen-
volvem.                           Página 4

A revisão para baixo das
projeções de crescimento da
economia e a queda nos pre-
ços internacionais do petróleo
deverão fazer o governo
contingenciar (bloquear) parte
do Orçamento, disse  na terça-
feira (10) o secretário especial
de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery
Rodrigues. Segundo ele, a equi-
pe econômica calcula que a
nova estimativa de crescimen-
to do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2020 deve ficar aci-
ma de 2%, mas ele não infor-
mou o número.

As novas projeções para a
economia serão anunciadas
nesta quarta-feira (11) por

Rodrigues e pelo secretário de
Política Econômica, Adolfo
Sachsida. O Orçamento Geral
da União para 2020 apontavam
expectativa de crescimento de
2,4% para o PIB neste ano.

“Dados apontam que
contingenciamentos são o ce-
nário mais provável”, declarou
Rodrigues ao sair de seminário
no Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). Com
a economia crescendo abaixo
do previsto, o governo arreca-
da menos, o que obriga o
contingenciamento de gastos
discricionários (não obrigatóri-
os) para cumprir a meta fiscal
de déficit primário de R$ 124,1
bilhões neste ano.     Página 3

Sorocaba tem 643 casos
confirmados de dengue

Epidemia de coronavírus já
impactou a economia

mundial, diz FGV

Corpo de bombeiro
 soterrado no Guarujá

é encontrado

Página 3

Bolsa sobe 7,1%, e dólar cai
para R$ 4,64 em dia de

recuperação
Página 5
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Secretaria de Agricultura libera
R$ 25 milhões para subvenção

do Seguro Rural
O secretário de Agricultura

e Abastecimento, Gustavo Jun-
queira, anunciou na última sex-
ta-feira (6) a liberação de R$ 25
milhões do primeiro lote em
2020 do Programa Estadual de
Subvenção do Seguro Rural.
Esse é um dos instrumentos
mais importantes de política
agrícola, pois permite que os
agricultores se protejam contra
perdas decorrentes principal-
mente de fenômenos climáticos
adversos.

“Chuvas em excesso podem
prejudicar uma produção intei-
ra. A falta de pluviosidade tam-
bém. O clima é o principal fator

de risco para a produção rural e
a contratação de apólices pode
diminuir a exposição financeira
desses agricultores”, destaca o
secretário Gustavo Junqueira.

O teto do prêmio será de R$
25 mil e vale para todos os agri-
cultores do Estado. Pela divisão
atual do prêmio, o Governo de
São Paulo, representado
pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado, fica
responsável pelo pagamento de
32,5% do valor da subvenção.

Recorde
Esse é o primeiro anúncio de

apólices para 2020. No ano pas-

sado, a Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado
bateu recorde em recursos para
o seguro rural com a liberação
de mais de R$ 50 milhões. “Da-
dos históricos mostram que, até
2018, o valor máximo disponibi-
lizado tinha sido de R$ 35 mi-
lhões. O aumento substancial dos
valores para o seguro aponta a
preocupação do Governador João
Doria em apoiar o produtor com
investimentos em gestão”, com-
pleta Gustavo Junqueira.

Durante o ano de 2019, qua-
se 8 mil produtores foram be-
neficiados. No período, 15 mil
apólices foram concedidas. Qua-

se metade das solicitações, cer-
ca de 43% foram direcionadas
para soja, seguida de milho, com
13%, tomate e trigo, com 8% e
uva, com 7% do valor total.

O produtor de São Paulo in-
teressado deverá procurar uma
das treze corretoras de seguros
credenciadas pela pasta, indica-
das a seguir, e solicitar a adesão
ao programa. As corretoras são
Essor Seguros, Aliança do Bra-
sil, Tokio Marine, Fairfax Bra-
sil, Mapfre, Porto Seguro, Alli-
anz, Sompo Seguros, Markel,
Sancor Seguros, Excelsior Se-
guros, Swiss Re Corporate So-
lutions e Too Seguros.

Os interessados em empre-
ender ou conhecer o empreen-
dedorismo baseado em tecnolo-
gia já podem se inscrever gratui-
tamente para a 10ª edição do
Desafio Unicamp, uma compe-
tição de modelagem de negóci-
os baseada nas tecnologias
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) que pre-
mia a equipe vencedora com até
R$ 15 mil.

O cadastro permanece aber-
to até 25 de março (mediante
disponibilidade de vaga) para
qualquer pessoa, maior de 18
anos, interessada em conhecer
empreendedorismo e se capaci-
tar. O evento é organizado pela
Agência de Inovação da Uni-
camp e se trata do principal pro-
grama da universidade que capa-
cita interessados, vinculados ou
não à instituição, sobre concei-
tos de empreendedorismo.

Em 2019, por exemplo, a
competição foi reconhecida
como a melhor prática inovado-
ra no Brasil pelo Ranking de

Universidades Empreendedoras,
salienta o professor Newton Fra-
teschi, diretor-executivo da Ino-
va Unicamp, sobre a iniciativa.

Nos últimos dez anos, o De-
safio Unicamp já capacitou gratui-
tamente mais de 2,7 mil pessoas
de todo o Brasil sobre conceitos
de inovação, empreendedorismo
baseado em tecnologia e modela-
gem de negócios, com mentores
empresariais e acadêmicos.

“O Desafio é um dos princi-
pais programas da Unicamp que,
além de prover a educação em
empreendedorismo, tão impor-
tante para a nossa comunidade
interna e para a sociedade como
um todo, também permite difun-
dir nossas tecnologias e fomen-
tar a criação de novas empresas,
especialmente, aquelas oriundas
de tecnologias da Unicamp cha-
madas de spin-off. Isso possibi-
lita que o conhecimento da Uni-
versidade possa colaborar na cri-
ação de novos serviços e produ-
tos para a sociedade”, salientou
Frateschi sobre a relevância e

impacto do programa.

Caso de sucesso
Um dos exemplos de suces-

so é o caso da empresa-filha da
Unicamp chamada Rubian Extra-
tos, uma das equipes finalistas
do Desafio Unicamp de 2014 e
que depois se graduou na Incu-
badora de Empresas de Base Tec-
nológica da Unicamp (Incamp).
Hoje, o empreendimento man-
tém parcerias de pesquisas e li-
cenciamento de tecnologias da
Unicamp.

A primeira fase obrigatória
do Desafio Unicamp é um
Workshop sobre Lean Canvas,
seguido por rodadas de speed
mentoring com mentores em-
presariais que comentarão os
modelos das equipes.

O evento ocorrerá em 4 de
abril, a partir das 8h30, na Expo
Dom Pedro, em Campinas, no in-
terior de São Paulo. As inscrições
são realizadas somente em equi-
pes de no mínimo três e no máxi-
mo cinco pessoas pela internet.

Empreendedorismo
O Desafio Unicamp comple-

ta em 2020 a 10ª edição como a
principal atividade de promoção
do empreendedorismo da uni-
versidade, organizado pela Ino-
va Unicamp. Trata-se de uma
competição de empreendedoris-
mo tradicionalmente baseada
em tecnologias da instituição de
ensino.

Os patrocinadores da 10º edi-
ção do Desafio Unicamp são
Neuralmind, FM2S, Solvay
Group, ClarkeModet e Baita Ace-
leradora. Os apoiadores consis-
tem nas seguintes instituições:
Incamp, Prefeitura de Campinas,
Núcleo Campinas, Câmara Bra-
sil-Alemanha, Castelo Creative
Space, Venture Hub, Campinas
Tech, Liga Empreendedora, Cen-
tro de Empreendedorismo da
Facamp e Angel Education.

Mais informações sobre o De-
safio Unicamp 2020 podem ser
obtidas pelo
site www.inova.unicamp.br/desafio.

Código EOL permite acesso aos serviços
oferecidos na Rede Municipal de Ensino

O Código Escola on Line
(EOL), instituído pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), no
fim da década de 90, é a identi-
ficação de todos os estudantes
matriculados em escolas da
Rede Municipal de Ensino. Com
ele, os pais ou responsáveis po-
dem tem acesso à toda vida es-
colar do estudante. Atualmente,
a Rede Municipal possui cerca
de 1 milhão de alunos e todos
possuem código EOL.

Ao realizar matrícula, em
qualquer unidade escolar muni-

cipal, os números são gerados
automaticamente e acompanham
os alunos durante a vida escolar
nas unidades municipais. Lá tam-
bém ficam disponibilizadas in-
formações como, por exemplo,
se o estudante  utiliza Transpor-
te Escolar Gratuito (TEG), se
possui doença crônica, se é be-
neficiário do Leve Leite, entre
outros.

O código EOL também per-
mite o acompanhamento da roti-
na escolar, dando acesso ao bole-
tim on line, que fica disponível
para consulta ao longo do ano.

Para o ano letivo 2020, o
código EOL ganhará mais uma
função. Por meio dele, os pais
ou responsáveis poderão solici-
tar os uniformes escolares.
No Portal disponibilizado pela
SME, os números do código de-
verão ser informados, juntamen-
te com a data de nascimento.

A confirmação dos dados
dará acesso ao crédito de R$
215,00, que será disponibiliza-
do pela Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Educa-
ção, para a compra dos unifor-
mes escolares.

EOL nas escolas
As unidades escolares da

Rede Municipal de Ensino tam-
bém possuem identificação no
código EOL, proporcionando
mais segurança, simplificação
e agilização no tratamento das
informações relacionadas aos
processos administrativos da
escola tais como matrículas,
vagas, dados cadastrais de alu-
nos e professores, histórico
escolar, qualificação de servi-
dores, atribuição de aulas e re-
moção de professores, entre
outros dados.

Cultura abre chamamento público para Gestão
Comunitária de Espaços Públicos Ociosos

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura (SMC), abriu um
procedimento de chamamento
público para a 1ª Edição de Ma-
peamento e Credenciamento de
Gestão Comunitária de Espaços
Públicos Ociosos na Cidade de
São Paulo. As inscrições devem
ser feitas pelo  link: https://
f o r m s . g l e /
egdhpbyrZC3aUZot5 e estarão
abertas entre o dia 10 de março
às 18 horas de 8 de abril de 2020.

A 1ª Edição de Mapeamento
e Credenciamento de Gestão
Comunitária de Espaços Públi-
cos Ociosos na Cidade de São
Paulo têm como objeto o mape-
amento, o credenciamento e a

regularização, quando possível,
dos espaços culturais geridos de
forma comunitária, por meio de
coletivos e movimentos culturais.

Consta na meta 7 do Plano
Municipal de Cultura que esta
Secretaria deve mapear, regula-
rizar e ocupar (por meio de par-
cerias), os espaços utilizados
para a realização de culturais em
seus territórios, sem a devida
regularização.

O credenciamento é o ato
pelo qual os espaços culturais
independentes interessados,
mediante análise de seu históri-
co de atuação, podem ser reco-
nhecidos e mapeados pela Se-
cretaria Municipal de Cultura,
habilitando-se a:

a. Fazer parte do circuito de
programação cultural e receber
programas de formação e difu-
são da SMC;

b. Receber apoio financeiro,
por meio da celebração de par-
cerias, precedidas de chama-
mento público ou não, confor-
me o caso;

c. Obter, conforme avaliação
da Secretaria Municipal de Cul-
tura, apoio institucional em
ações de fortalecimento das
atividades desenvolvidas nas
áreas de gestão, comunicação
e aprimoramento de linguagens
artísticas;

d. Incluir-se no Mapeamen-
to Cultural da Cidade de São Pau-
lo por meio de plataforma di-

gital de georeferenciamento e
programação cultural, de am-
pla divulgação e acesso públi-
co, podendo integrar-se ao ma-
peamento do Sistema Nacional
de Cultura;

e. Concorrer, eventualmen-
te, em processos seletivos futu-
ros realizados pela Secretaria
Municipal de Cultura, a transfe-
rência de recursos como prêmio
de reconhecimento às atividades
desenvolvidas pelas Coletivida-
des Culturais;

O credenciamento das Cole-
tividades Culturais terá validade
de 24 (vinte e quatro) meses a
partir da publicação do resulta-
do desta seleção, prorrogáveis
por igual período.

Sorocaba tem 643 casos
confirmados de dengue

A Secretaria de Saúde de
Sorocaba, interior de São Pau-
lo, informou esta semana que já
foram registrados 643 casos
confirmados de dengue na cida-
de. Além disso, disse a secreta-
ria, houve também sete confir-
mações para chikungunya.

Para intensificar as ações de com-

bate à dengue, a prefeitura tem visita-
do imóveis para remover os possíveis
criadouros do mosquito Aedes ae-
gypti. Entre janeiro e fevereiro, mais
de 50 mil imóveis foram visitados.

Segundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde, até este momen-
to foram confirmados 21.530
casos de dengue no estado de São

Paulo, queda de 38% em com-
paração ao mesmo período do
ano passado, quando foram re-
gistrados 35.151 casos. Ainda
segundo a secretaria, houve sete
mortes este ano por dengue no
estado, queda de 80% na com-
paração com igual período de
2019. As cidades que concentra-

vam a maior quantidade de casos no
estado eram Catanduva e Ribeirão
Preto. Até o início do mês de mar-
ço, Ribeirão Preto já confirmava
3.065 casos de dengue na cidade. Em
Catanduva, com dados de janeiro até
o dia 6 de março, foram contabiliza-
dos 3.267 casos de dengue, com qua-
tro mortes. (Agencia Brasil)

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista  CESAR NETO

vem sendo publicada na imprensa de São Paulo (SP) desde 1993.
Na Internet desde 1996, o site cesarneto.com foi uma das pági-
nas pioneiras no Brasil. O Email (correspondência) é
cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA (SP)
Vereador Mario Covas deixou a direção paulista do AVANTE

(ex-PTN), pra cuidar da reeleição 2020. Pegou o ex-PTN sem
nada e entregou com diretórios em mais de 500 cidades, com
mais de 200 candidaturas pras prefeituras. Em tempo: não deixa-
rá a legenda

.
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipado nesta coluna, o ex-governador Marcio

França (dono do PSB paulista) vai oficializar sua candidatura a
prefeito de São Paulo, em parceria com o PDT (ex-Brizolista)
do ex-governador do Ceará Ciro Gomes. É o 1º passo pra isolar o
PT Lulista

.
ASSEMBLEIA  (SP)
O espaço que o PATRIOTA (fusão do PEN com PRP cuja ‘praia’

paulistana foi literalmente invadida pelos membros do MBL pra
tentar levar pro 2º turno a candidatura à prefeitura paulistana do
deputado Arthur “Mamãe Falei”) foi durante anos comunitário
religioso

.
GOVERNO  (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) pode se dar

bem na campanha Presidencial pelo Nordeste, já a partir de 2021.
Vai usar a história do pai, João Agripino, político baihano cassa-
do pelo governo militar nos anos 1960. A mãe era prima de Rui
Barbosa

.
CONGRESSO  (BR)
Embora existam falsos cristãos na Câmara dos Deputados, os

que se julgam verdadeiros tão bastante revoltados com o fato do
livre-pensador e Bolsonarista Olavo de Carvalho ter dito que um
dos males do Brasil são os eleitos por igrejas (protestantes / evan-
gélicas)

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Ao anunciar - de Miami (USA) pro mundo - que as urnas ele-

trônicas brasileiras foram fraudadas em 2018 e que tem provas
de que podia ter ganho a eleição 2018 já no 1º turno, Jair Bolso-
naro pode ter inflacionado o número dos que vão às ruas em 15
março 2020

.
PARTIDOS
Hotel Transamérica (Itaim Bibi - Zona  Sul de São Paulo) vai

presenciar o encontro do PSB do ex-governador Marcio França
(dono paulista do partido) com o PDT (ex-Brizolista de Carlos
Lupi), hoje do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Esta coluna
antecipou ...

.
POLÍTICOS
... que ambos não ficariam ao lado do PT (ainda Lulista), como

deixou claro que os partidos podem e devem se somar em chapas
(prefeitos e vices) por todo o Estado de  São Paulo. A pergunti-
nha da hora é: quem será o algodão entre os cristais dos 2 histó-
ricos ?

.
E D I T O R
O jornalista  CESAR NETO  foi se tornando referência por

sua coluna (diária) de política. 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.
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Número de mortos
por coronavírus na

Itália salta 36% para
631 pessoas

O total de mortes pelo coronavírus na Itália saltou para 631,
um aumento de 36%, disse a Agência de Proteção Civil do país
nesta terça-feira, o maior aumento diário em números absolutos
desde que o surto veio à tona no dia 21 de fevereiro.

O número total de casos na Itália, o país europeu mais atingi-
do pelo vírus, subiu para 10.149, em relação aos 9.172 casos
anteriores, um aumento de 10,7%.

O chefe da agência disse que, dos inicialmente infectados,
1.004 pessoas tinham se recuperado completamente, em com-
paração com 724 pessoas do dia anterior. Cerca de 877 pessoas
estavam em tratamento intensivo, contra 733 pessoas anterior-
mente. (Agencia Brasil)

Disseminação do
coronavírus leva
Espanha a fechar

Parlamento e escolas
A Espanha fechou escolas de várias regiões, suspendeu voos

da Itália e fechou a câmara baixa do Parlamento durante ao me-
nos uma semana depois que um parlamentar foi diagnosticado
com coronavírus, na esperança de conter um surto crescente.

A Espanha, quarta maior economia da zona do euro, relatou
35 mortes e 1.622 casos confirmados de coronavírus na terça-
feira, um aumento de dez vezes em uma semana – o que a torna
um dos países mais atingidos da Europa, embora ainda muito atrás
da Itália.

Durante reunião de gabinete semanal, o governo decidiu sus-
pender todos os voos diretos da Itália por pelo menos duas se-
manas a partir de quarta-feira (11).

O parlamentar de extrema-direita Javier Ortega Smith foi di-
agnosticado com o vírus e seu partido disse que todos seus par-
lamentares trabalharão em casa até segunda ordem, o que levou a
Câmara Baixa a suspender as atividades durante uma semana.

O metrô de Madri começou a usar álcool gel para limpar cor-
rimões, assentos, apoios de braço e controles de portas para evi-
tar infecções.

Grandes eventos esportivos também estão sendo afetados.
Todas as partidas do Campeonato Espanhol serão disputadas a
portas fechadas durante ao menos uma quinzena, informou a liga.

O fechamento das escolas madrilenhas – dos jardins de in-
fância às universidades – atinge ao menos 1,53 milhão de alu-
nos, disseram autoridades regionais, e dezenas de milhares mais
serão afetados pela interrupção das aulas na região vinícola de
Rioja e na capital da região basca, Vitoria-Gasteiz, no norte.
(Agencia Brasil)

A revisão para baixo das pro-
jeções de crescimento da eco-
nomia e a queda nos preços in-
ternacionais do petróleo deve-
rão fazer o governo contingen-
ciar (bloquear) parte do Orça-
mento, disse  na terça-feira (10)
o secretário especial de Fazenda
do Ministério da Economia, Wal-
dery Rodrigues. Segundo ele, a
equipe econômica calcula que a
nova estimativa de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) em
2020 deve ficar acima de 2%, mas
ele não informou o número.

As novas projeções para a
economia serão anunciadas  nes-
ta quarta-feira (11) por Rodri-
gues e pelo secretário de Polí-
tica Econômica, Adolfo Sachsi-
da. O Orçamento Geral da União
para 2020 apontavam expectati-
va de crescimento de 2,4% para
o PIB neste ano.

“Dados apontam que contin-
genciamentos são o cenário
mais provável”, declarou Rodri-
gues ao sair de seminário no Ins-

tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). Com a econo-
mia crescendo abaixo do previs-
to, o governo arrecada menos, o
que obriga o contingenciamen-
to de gastos discricionários (não
obrigatórios) para cumprir a
meta fiscal de déficit primário
de R$ 124,1 bilhões neste ano.

Rodrigues informou que o
valor médio do petróleo do tipo
Brent também deve ser revisado
para abaixo. O Orçamento tem
uma projeção de preço do barril
do petróleo na qual se baseiam
as estimativas de royalties pagos
à União. Por causa do coronaví-
rus, que reduziu a demanda in-
ternacional pelo produto, e a
guerra de preços entre Arábia
Saudita e Rússia, a cotação in-
ternacional caiu cerca de 25%
na segunda-feira (9).

Teto de gastos
O secretário de Fazenda in-

formou que o Brasil, no momen-
to, não tem espaço fiscal para

adotar a sugestão de organismos
internacionais para que os gover-
nos gastem mais para fazerem
frente à crise econômica global.
Ele também descartou qualquer
possibilidade de o governo fle-
xibilizar a regra do teto de gas-
tos, que limita o crescimento das
despesas públicas à inflação,
para excluir investimentos.

“O teto de gastos é de enor-
me importância e defendemos
que seja mantido”, disse. “Acom-
panhamos movimentos de países
por estímulos fiscais, não des-
cartamos análises e estudos, mas
nossa diretriz hoje é nos man-
termos na defesa das medidas
estruturais que propusemos.
Nosso espaço fiscal é limitado.
Estamos no sétimo ano de défi-
cit primário”, acrescentou.

Reformas
Para o secretário especial, o

melhor caminho para o Brasil
enfrentar a crise econômica
consiste na aprovação das refor-

mas. “Nossa diretriz é manter
firme a convicção de que preci-
samos aprovar as reformas es-
truturais. Isso dará um dinamis-
mo sólido ao país, em particular
neste momento de crise de co-
ronavírus, de redução do preço
internacional do petróleo. En-
tão: reformas, reformas e refor-
mas”, declarou.

Entre as reformas conside-
radas prioritárias pelo secretá-
rio, estão as propostas de emen-
da a Constituição (PEC) emer-
gencial, do pacto federativo e
dos fundos públicos, que trami-
tam no Senado desde novembro.
Ele também defendeu a aprova-
ção do projeto que cria o Plano
de Equilíbrio Fiscal para estados
com baixa dívida pública, mas
com dificuldades financeiras por
causa do alto gasto proporcio-
nal com servidores públicos.
Rodrigues citou as reformas tri-
butária e administrativa, ainda
não enviadas ao Congresso.
(Agencia Brasil)

Epidemia de coronavírus já impactou
a economia mundial, diz FGV

Os resultados de dois indi-
cadores – o Barômetro Coinci-
dente e o Antecedente da Eco-
nomia Global – apontaram em
março que a epidemia de coro-
navírus já impactou a economia
mundial.

Os indicadores compõem
Barômetro Econômico Global,
divulgado na terça-feira (10)
pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio Var-
gas (FGV/Ibre), em colaboração
com o Instituto Econômico Su-
íço KOF da ETH Zurique, na
Suíça. Os dois recuaram aos
menores níveis desde 2009 e
mostram que a propagação da
epidemia não ultrapassou a re-
gião asiática, conforme os dados
coletados em fevereiro.

A queda do Barômetro Glo-
bal Coincidente atingiu 14,4 pon-
tos, passando de 92,4 pontos para
78,0 pontos. Com isso, ficou
bem abaixo da média histórica de
100 pontos.

De acordo com o Ibre, as va-
riáveis que compõem o indica-
dor regional da região Ásia, Pa-
cífico e África, contribuíram
para o recuo, ao contrário das
que compõem as regiões da Eu-
ropa e do Hemisfério Ocidental
(América do Norte, América
Latina e Caribe), que, apesar de

tímidas, tiveram desempenho
positiva para o resultado.

A edição destacou ainda que
o resultado do Barômetro Coin-
cidente sugere que “a economia
global já sofreu danos expressi-
vos”, ainda que a maioria das va-
riáveis ainda não tenham capta-
do a disseminação da epidemia
para fora da região asiática.

A análise dos indicadores
identificou ainda que a maior
contribuição para a queda veio
da Indústria, seguida pelo con-
junto de variáveis de desenvol-
vimento econômico geral, e
pelo comércio, incluindo vare-
jo e atacado, variáveis que refle-
tem a evolução das economias
em nível mais agregado. Já os
setores de Construção e de Ser-
viços registraram pequena que-
da em março.

Projeção
No Barômetro Global Ante-

cedente, a queda foi um pouco
menor em relação ao Coinciden-
te e alcançou 10,4 pontos. Com
isso, saiu de 97,6 pontos em fe-
vereiro para 87,2 pontos em
março. O resultado ocorreu após
o indicador registrar alta nos
dois meses anteriores. O Barô-
metro Antecedente costuma an-
tecipar os ciclos econômicos de

três a seis meses.
Neste caso, as regiões da

Europa e Hemisfério Ocidental
contribuíram de forma ligeira-
mente positiva para o resultado,
diferente das variáveis da região
Ásia, Pacífico e África, que de-
ram maior contribuição negati-
va.

A Indústria e as variáveis do
desenvolvimento econômico
geral, também influenciaram o
declínio. As contribuições das
variáveis do comércio varejista
e atacadista ficaram um pouco
abaixo do mês anterior e as con-
tribuições da construção e do
setor de serviços praticamente
não se alteraram.

Barômetros globais
O IBRE informou que os ba-

rômetros econômicos globais
são um sistema de indicadores
que permite a análise do de-
senvolvimento econômico
global. Entre os dois indica-
dores que os compõem, o
Barômetro Coincidente re-
flete o estado atual da ativi-
dade econômica, enquanto o
Barômetro Antecedente pro-
jeta um sinal cíclico de cer-
ca de seis  meses à  f rente
dos desenvolvimentos econô-
micos reais.

Para a elaboração dos dois
barômetros são considerados os
resultados de pesquisas de ten-
dências econômicas realizadas
em mais de 50 países. “O obje-
tivo é alcançar a cobertura glo-
bal mais ampla possível. As van-
tagens das pesquisas de tendên-
cias econômicas são que seus
resultados geralmente estão dis-
poníveis rapidamente e não são
substancialmente revisados após
a primeira publicação”, observou
a FGV.

Segundo o IBRE, o Barôme-
tro Coincidente inclui mais de
1.000 séries temporais diferen-
tes e o Barômetro Antecedente
compreende mais de 600 séries
temporais.

A série de referência usada
é a taxa de crescimento anual do
produto interno bruto (PIB) glo-
bal, em que os PIBs nacionais
individuais são agregados à pa-
ridade do poder de compra para
formar o PIB Global.

Uma série temporal só é in-
cluída em um barômetro se
mostrar correlação suficiente-
mente alta e sincronização ou
avanço adequado com a série de
referência. Os dois barômetros
são calculados uma vez por mês
e serão publicados em torno do
dia 10. (Agencia Brasil)

A produção industrial bra-
sileira cresceu 0,9% em janei-
ro de 2020, na comparação
com dezembro de 2019, após
dois meses seguidos de queda,
que acumularam recuo de
2,4%. Na comparação com ja-
neiro de 2019, o índice caiu
0,9%. Em 12 meses, a ativida-
de industrial acumula perda de
1%. Os dados estão na Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM), di-
vulgada  na terça-feira (10)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, janeiro
apresentou o avanço mais in-
tenso desde agosto de 2019,
quando o crescimento foi de
1%, com taxas positivas em
três das quatro grandes catego-
rias econômicas e 17 das 26
atividades.

Os bens de capital tiveram
aumento de 12,6% na com-
paração com dezembro e de
3,9% em relação a janeiro
do ano passado. A taxa inter-
rompe o ciclo negativo ini-
ciado em maio de 2019 e que
acumulou queda de 14,8% no
período.

O segmento de bens inter-
mediários cresceu 0,8% em
janeiro na comparação com
dezembro, mas apresenta que-
da de 1,6% em relação a janei-
ro de 2019. Os bens de consu-
mo duráveis cresceram 3,7%
na comparação mensal e 1,7%
na anual, após perda acumula-
da de 6,8% em novembro e de-
zembro.

Já o setor de bens de con-
sumo semi e não duráveis re-
cuou 0,1% em relação a de-

Produção industrial
tem leve recuperação

em janeiro
zembro e 0,5% na comparação
com janeiro de 2019. Este é o
terceiro mês seguido de que-
da. Com isso, o IBGE destaca
que o setor industrial está
17,1% abaixo do nível recor-
de do país, alcançado em maio
de 2011.

Atividades
Entre as atividades econô-

micas, as principais influênci-
as na comparação mensal fo-
ram de máquinas e equipamen-
tos (11,5%), veículos automo-
tores, reboques e carrocerias
(4,0%), metalurgia (6,1%),
produtos alimentícios (1,6%)
e coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis
(2,3%).

Também tiveram resultados
positivos as áreas de produtos
farmoquímicos e farmacêuti-
cos  (6 ,2%) ,  a r t e f a to s  de
couro, artigos para viagem e
calçados (6,5%), outros pro-
du tos  qu ímicos  (1 ,7%) ,
equipamentos de informáti-
ca, produtos eletrônicos e óp-
ticos (3,0%), celulose, papel e
produtos de papel (1,6%) e
produtos de minerais não me-
tálicos (1,8%).

Entre os oito setores que
apresentaram queda na produ-
ção em janeiro, os destaques
foram impressão e reprodução
de gravações (-54,7%), o que
anulou o crescimento de 92,2%
de outubro a dezembro de
2019; e indústrias extrativas (-
3,1%), que completou cinco
meses seguidos de queda, com
acumulado de -8,9% nesse pe-
ríodo. (Agencia Brasil)

Safra de grãos deve crescer
3,1% em fevereiro

A safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas deve
alcançar mais um recorde na sé-
rie histórica e chegar em feve-
reiro de 2020 a 249 milhões de
toneladas. O número é 3,1%
maior do que o registrado no
mesmo mês de 2019, quando
foram produzidas 241,5 milhões
de toneladas. Em relação a janei-
ro, o crescimento é 0,9%.

Em área colhida, os 64,4 mi-
lhões de hectares representam
crescimento de 1,8% na compa-
ração anual e de 0,1% na mensal.
Os dados são do Levantamento
Sistemático da Produção Agríco-

la, divulgado  na terça-feira (10)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Os principais produtos são
arroz, milho e soja, que repre-
sentam 93,2% da estimativa da
produção e somam 87,3% da
área a ser colhida. Na compara-
ção com 2019, a área plantada
de milho subiu 1,4%, a de soja
cresceu 2,6% e a de arroz teve
declínio de 2,3%.

Em produção, a estimativa
do IBGE na comparação anual é
de alta de 10,4% para a soja, com
recorde de 125,2 milhões de
toneladas; crescimento de 1%

para o arroz, estimada em 10,4
milhões de toneladas; e queda de
4,0% para o milho, com 96,5
milhões de toneladas. A área de
algodão herbáceo cresceu 5,8%
e a estimativa é de aumento de
1,8% na produção, com recorde
de 7 milhões de toneladas.

Na comparação com janeiro
de 2020, a estimativa é de au-
mento na produção do café ca-
nephora (3,9% ou 33,3 mil to-
neladas), do sorgo (1,7% ou
46,0 mil toneladas), da soja
(1,5% ou 1,9 milhão de tonela-
das), da cana-de-açúcar (0,7% ou
4,5 milhões de toneladas), do

feijão 1ª safra (0,7% ou 8,7 mil
toneladas), do milho 2ª safra
(0,4% ou 280,4 mil toneladas)
e do milho 1ª safra (0,3% ou
71,1 mil toneladas).

O café arábica ficou estável em
834 toneladas, e apresentaram que-
da o feijão 2ª safra (-0,9% ou 11,1
mil toneladas) e a mandioca (-1,8%
ou 355,2 mil toneladas).

Por estado, o Mato Grosso
é o maior produtor nacional de
grãos, com 26,9% de participa-
ção, seguido pelo Paraná
(15,9%), Rio Grande do Sul
(14,1%) e Goiás (10,2%).
(Agencia Brasil)

Petrobras assina contrato para
venda de quatro campos terrestres

A Petrobras assinou contra-
to com a Eagle Exploração de
Óleo e Gás Ltda. (Eagle) para
venda de 100% de sua participa-
ção em quatro campos terrestres
localizados na Bacia de Tucano,
no interior da Bahia, por US$
3,01 milhões.

Em nota, a empresa informa
que o valor da venda será pago
em duas parcelas, uma de US$
602 mil e outra de US$ 2,408
milhões no fechamento da tran-
sação, sujeito aos ajustes devi-
dos. O acordo foi firmado  na
segunda-feira (9) e a primeira

parcela, paga no mesmo dia.
O fechamento da transação

está sujeito ainda ao cumpri-
mento de condições, como a
aprovação pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) e pela Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).

Os campos terrestres envol-
vidos na transação são Conceição,
Quererá, Fazenda Matinha e Fa-
zenda Santa Rosa. Eles estão lo-
calizados a cerca de 110 quilô-
metros da cidade de Salvador.

Segundo a Petrobras, no ano

passado, a produção média dos
quatro campos foi cerca de 26
boe (medida que une barris de
petróleo e metros cúbicos de
gás) por dia de gás, não havendo
produção de óleo.

A Petrobras esclarece que a
divulgação está de acordo com
as diretrizes para desinvestimen-
tos da empresa e com as dispo-
sições do procedimento especi-
al de cessão de direitos de ex-
ploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás natu-
ral e outros hidrocarbonetos
fluidos, previsto no Decreto

9.355/2018.
“Essa operação está alinhada

à otimização do portfólio e à
melhoria de alocação do capital
da companhia, visando à maximi-
zação de valor para os nossos aci-
onistas”, diz a Petrobras, em nota.

A Eagle é uma empresa bra-
sileira de óleo e gás e é o braço
de E&P do Grupo CKL, que tem
um portfólio de negócios que
cobre todo o território nacional
nas áreas de infraestrutura, obras
eletromecânicas, concessões
rodoviárias, real estate, energia
e saneamento.  (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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O número de casos confir-
mados do novo coronavírus (Co-
vid-19) subiu para 34 no país,
com nove novos pacientes infec-
tados em relação a ontem (9). O
boletim foi divulgado pelo Minis-
tério da Saúde  na terça-feira (10),
em Brasília. A contaminação vol-
tou a subir após ter ficado estável
entre domingo e segunda.

Além dos pacientes confir-
mados, foram registrados ainda
893 casos suspeitos, uma redu-
ção em relação a ontem, quando
o Ministério da Saúde contabi-
lizou 930 pessoas nessa situa-
ção. Já os pacientes com infec-
ção descartada pelas autoridades
de saúde ficaram em 780.

São Paulo segue liderando,
com 19 casos. Além dos episó-
dios no estado, foram identifica-

dos oito no Rio de Janeiro, dois na
Bahia, um no Espírito Santo, um no
Distrito Federal, um em Minas
Gerais, um em Alagoas e um no Rio
Grande do Sul.

Já no tocante aos casos suspei-
tos, São Paulo também está a fren-
te (302), seguido de Minas Gerais
(122) e do Rio de Janeiro (119),
Rio Grande do Sul (70) e Distrito
Federal (59). No recorte por re-
gião, o Sudeste concentra o mai-
or número de pacientes com
suspeitas (544), seguido do Sul
(145) e Nordeste (111).

Apenas três estados não pos-
suem casos confirmados ou sus-
peitos: Roraima, Amapá e Tocan-
tins. O Maranhão, que estava nes-
ta condição até ontem, registrou
dois casos suspeitos e dois paci-
entes com a infecção descartada.

Coronavírus no Distrito
Federal

No Distrito Federal, a paci-
ente infectada após uma viagem
para o Reino Unido está inter-
nada no Hospital Regional da
Asa Norte (HRAN). Segundo a
Secretaria de Saúde da capital,
ela apresenta quadro grave e ins-
tável e teve piora desde ontem,
com febre e síndrome respira-
tória aguda severa.

Além disso, o marido foi
obrigado - após decisão judicial
- a realizar teste para a doença e
se manter isolado, o que confor-
me a Secretaria do DF foi cum-
prido. Ainda não há resposta so-
bre o resultado do exame.

Coronavírus no Mundo
O Ministério da Saúde tam-

bém divulgou a atualização dos
casos em todo o mundo, con-
siderando informações até on-
tem no fim da tarde. No total,
foram mapeados 109,5 mil ca-
sos, além de 3,8 mil mortes.
A taxa de letalidade, que esta-
va em 3,39%, subiu para
3,48% em comparação com o
balanço anterior, com contabi-
lizações de domingo.

A China concentra o mai-
or  número de casos (80,9
mil), seguida da Coreia do
Sul (7,38 mil), Itália (7,37
mil), Irã (6,5 mil) e França
(1,1 mil). Já no tocante às
taxas de letalidade, os Esta-
dos Unidos lideram (5,16%),
seguidos da Itália (4,96%),
China (3,86%) e Irã (2,95%).
(Agencia Brasil)

Ainda sem acordo, Fux marca quarta
reunião sobre tabela de frete

Após cerca de três horas de
reunião a portas fechadas com
caminhoneiros e representantes
do setor produtivo, de transpor-
tadoras e da Advocacia-Geral
da União (AGU), o ministro
Luiz Fux, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), disse que
“por muito pouco” não foi al-
cançado um entendimento,
motivo pelo qual decidiu mar-
car uma quarta rodada de con-
ciliação para 27 de abril.

“Hoje surgiram novas pro-
postas e por muito pouco não se
chegou a uma negociação. Só
que essa proposta era tão nova
que eles pediram uma nova ro-
dada de negociação para amadu-
recer esses novos números que
surgiram”, disse Fux após a reu-
nião na terça-feira (10).

Segundo o ministro, a nova
proposta envolve o cálculo de
um preço médio que vigoraria
como piso para o transporte de
cargas por determinado período
de tempo, após o qual o merca-
do passaria a se regular por con-
ta própria. Ele, contudo, não en-
trou em maiores detalhes.

Negociação
Fux disse ter indagado às par-

tes se preferiam que o tema
fosse logo julgado no plenário
do Supremo ou que fosse rea-
lizada uma nova rodada de ne-
gociação, tendo sido escolhi-
da a segunda opção.

Embora haja um impasse
em torno da obrigatoriedade
ou não da tabela, os represen-
tantes tanto de caminhoneiros
como do setor produtivo se
mostraram otimistas com o al-
cance de um acordo.

“Foi bem produtiva [a reu-
nião], teve um avanço sim. Teve
alguns pontos que a gente não
concorda, como tornar o piso
mínimo de frete referencial”,
disse após a reunião o presi-
dente da Associação Brasilei-
ra dos Condutores de Veículos
Automotores (Abrava), Walla-
ce Landim, conhecido como
Chorão. “Nós precisamos da
dignidade, nós lutamos hoje
para proteger a categoria, pre-
cisamos do custo mínimo ope-
racional”.

O superintendente jurídico
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Cássio Bor-
ges, disse que a entidade enten-
de que há uma intervenção des-
cabida do estado no momento

em que se estabelece um pre-
ço  mín imo  ob r iga tó r io .
“Uma tabela referencial se
tornaria mais adequada à si-
tuação presente”, disse. “Há
a possibilidade de se trazer
out ros  e lementos  e  de  se
buscar uma solução”.

Julgamento suspenso
A tabela do frete, com pre-

ços mínimos obrigatórios para
o transporte de carga, foi uma
das principais concessões do
governo do ex-presidente Mi-
chel Temer para encerrar uma
greve nacional de caminhonei-
ros em maio de 2018. O ins-
trumento foi criado via medi-
da provisória, depois converti-
da em lei.

Fux é o relator de três ações
diretas de inconstitucionalida-
de (ADI) contra a medida, ajui-
zadas pela Associação do
Transporte Rodoviário do Bra-
sil (ATR Brasil), que representa
empresas transportadoras; pela
CNI e pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA). O julgamento do as-
sunto estava marcado para 19 de
fevereiro, mas foi adiado pelo
ministro a pedido da União.

As entidades alegam que a
tabela fere os princípios cons-
titucionais da livre concorrên-
cia e da livre iniciativa, sendo
uma interferência indevida do
governo na atividade econômi-
ca. Elas querem que seja con-
cedida uma liminar (decisão
provisória) suspendendo de
imediato a vigência da tabela.

De seu lado, os caminho-
neiros alegam que há uma dis-
torção no mercado e que, sem
a tabela, não têm condições
de cobrir os custos do servi-
ço que prestam e ainda extra-
ir renda suficiente para o pró-
prio sustento.

Neste mês, o procurador-
geral da República, Augusto
Aras, mudou o posicionamen-
to da PGR e passou a defender
a inconstitucionalidade da ta-
bela do frete.

Contando com o encontro
desta terça-feira, Fux realizou
três reuniões a portas fechadas
entre caminhoneiros, transpor-
tadores, setor produtivo e gover-
no, sem que nenhum consenso
fosse alcançado. Em agosto da-
quele ano, foi realizada também
uma audiência pública.  (Agen-
cia Brasil)

Os consumidores do Rio de
Janeiro que foram afetados
pelo fornecimento de água em
condições impróprias nos me-
ses de janeiro e fevereiro des-
te ano deverão ter 25% de des-
conto em suas contas.

A decisão, divulgada na ter-
ça-feira (10), é da juíza Maria
Christina Berardo Rucker, da 2ª
Vara Empresarial da capital, que
determinou à Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos (Ce-
dae) a redução na conta ou o
pagamento de multa diária de
R$ 1 milhão.

Cerca de 9 milhões de con-
sumidores do estado recebe-
ram da Cedae nesse período
água com aparência turva e gos-

Justiça manda Cedae dar
25% de desconto em contas

de água do Rio
to de terra, por causa da proli-
feração de algas e da conse-
quente contaminação por um
componente químico chamado
geosmina. Isso ocasionou gas-
tos extras às famílias, com a
compra de água mineral, usada
para consumo e preparação de
alimentos.

Na decisão, a juíza separou
a cobrança da água da do esgo-
to, fixando o percentual de
25% de desconto para a água e
mantendo inalterada a cobran-
ça pelo esgoto.

Procurada, a Cedae infor-
mou que ainda não foi intima-
da da decisão e que se mani-
festará oportunamente. (Agen-
cia Brasil)

Óleo de navio encalhado no Maranhão
pode ser retirado na quinta-feira

 As cerca de 3,4 mil tonela-
das de óleo armazenadas no tan-
que do navio Stellar Banner, en-
calhado a cerca de 100 quilôme-
tros da costa brasileira, no canal
da Baía de São Marcos, no Ma-
ranhão, tem previsão de come-
çar a ser retiradas da embarca-
ção a partir de quinta-feira (12).
Para isso, é feita continuamente
uma reavaliação das condições
seguras do mar pelas empresas
Ardent e OceanPact responsá-
veis pela operação.

O plano de remoção de óleo
foi recebido pela Marinha do
Brasil no domingo (8) e aprova-
do na segunda-feira (9). Segun-

do a Marinha, a situação do Ste-
llar Banner é estável, sem qual-
quer vestígio de óleo no mar e
nem mudanças no grau de incli-
nação. A embarcação está com
uma carga de 275 mil toneladas
de minério de ferro, que tinha
como destino a China.

“A princípio, bastará retirar-
mos [todo o óleo] e uma parte
do minério para que o navio re-
cupere a capacidade de flutuação
e possa ser retirado [do banco de
areia]”, disse o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, du-
rante entrevista à imprensa, na
semana passada, após sobrevoar
o local.

As empresas Ardent e Smit
Salvage estão em fase de coleta
de dados, informações e avalia-
ções para elaboração do Plano
de Salvatagem, ou seja, de de-
sencalhe e recuperação do navio.
Com o plano concluído, ele será
encaminhado para a aprovação da
Marinha.

O incidente ocorreu no dia
24 de fevereiro, após o navio
deixar o Terminal Marítimo de
Ponta da Madeira, em São Luís,
com destino à China. O proble-
ma aconteceu nas proximidades
da boia nº 1, no canal da Baía de
São Marcos.

Construído em 2016, o Ste-

lla Banner tem 340 metros de
comprimento por 55 metros de
largura. E é o segundo navio da
Polaris Shipping a apresentar
problemas após deixar o Brasil
carregando minério.

Em março de 2017, o Stellar
Daisy naufragou após a tripula-
ção comunicar que havia água
entrando na embarcação, que
estava adernando a cerca de
2.400 quilômetros da costa do
Uruguai. Dias depois do pedido
de ajuda, dois tripulantes foram
resgatados, mas 22 trabalhado-
res que estavam a bordo do na-
vio jamais foram encontrados.
(Agencia Brasil)

Corpo de bombeiro soterrado
 no Guarujá é encontrado

O corpo de um bombeiro que
estava desaparecido desde o úl-
timo dia 3, quando atuava em bus-
cas no Morro do Macaco Molha-
do, no Guarujá, foi encontrado na
noite da segunda-feira (9).

O cabo Maciel Batalha foi
atingido por um deslizamento,
enquanto fazia um regate no lo-
cal, acompanhado do sargento
Rogério de Moraes Santos, 43
anos, que também foi soterrado
e encontrado no mesmo dia. Os
bombeiros tentavam socorrer
uma criança e uma mulher. As
duas também morreram.

De acordo com informações

da Defesa Civil do Estado de São
Paulo, até o momento, o núme-
ro de mortos pelas chuvas na
Baixada Santista chega a 44.
Pelo menos 34 pessoas continu-
am desaparecidas, sendo a mai-
oria no Guarujá.

Em Santos, ocorreram oito
mortes e em São Vicente, três.
O número atual de desabrigados
é de 328 no Guarujá e de 185
em Santos.

No Diário Oficial do Estado,
no último dia 4, o governador
João Doria homologou decretos
municipais de situação de anor-
malidade no Guarujá, com esta-

do de calamidade pública. Em
Santos e em São Vicente foi de-
clarada situação de emergência.
No dia seguinte, os decretos fo-
ram reconhecidos no Diário Ofi-
cial da União.

Chuvas
Nas últimas 24 horas, a con-

tar das 6h de terça-feira (10),
foram registrados mais 6mm
em Santos (25mm em 72h),
5mm no Guarujá (12mm em
72h) e 0mm em São Vicente
(1mm em 72h).

A Baixada Santista amanhe-
ceu na terça-feira (10) com um

dia mais abafado e temperatura
na casa dos 23°C, sem a presen-
ça de nuvens.

Ao longo do dia, a tempera-
tura sobe rápido e a condição de
abafamento somada à chegada da
brisa marítima criará condição
para formação de áreas de insta-
bilidade que irão provocar pan-
cadas de chuva rápidas na região,
que podem vir acompanhadas de
descargas elétricas. Esta chuva
deverá ter intensidade fraca-
moderada e os acumulados con-
tinuam bem baixos hoje. O vo-
lume de chuva previsto no Gua-
rujá é de 2mm. (Agencia Brasil)

Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado quer ouvir Paulo Guedes

Os senadores da Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado decidiram, na terça-
feira (10), convidar o ministro
da Economia, Paulo Guedes, a
falar sobre os reflexos da crise
mundial provocada pelo corona-
vírus no Brasil. O requerimento
do senador Reguffe (Podemos-

DF) é para que Guedes fale so-
bre as medidas que o governo
brasileiro está tomando em res-
posta à crise.

Também na CAE foi aprova-
do um convite ao ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni, para
falar sobre o programa Bolsa
Família. A iniciativa partiu dos

senadores Tasso Jereissati
(PSDB-CE) e Jean Paul Prates
(PT-RN), depois da divulgação
de informações de que a Re-
gião Nordeste teria ficado com
apenas 3% das famílias con-
templadas em janeiro deste
ano, embora a região tenha o
maior número de famílias em

situação de pobreza.
A Comissão de Educação

aprovou requerimento de convi-
te à secretária nacional de Cul-
tura, Regina Duarte. Ela deverá
falar ao colegiado sobre os pro-
jetos da pasta. Nenhuma das au-
diências tem data definida.
(Agencia Brasil)

Criado com o objetivo de
facilitar a interlocução direta
entre consumidores e empresas
para a solução de conflitos, o
portal consumidor.gov.br rece-
beu 780 mil reclamações em
2019. Desse total, 81% foram
solucionados. O prazo médio
para que alguma resposta fosse
apresentada foi de até 6,5 dias.

No mesmo ano, os Procons
cadastrados no Sistema Nacio-
nal de Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec) fizeram
mais de 2,5 milhões de atendi-
mentos, e apresentaram um ín-
dice de solução de 76,5%.

Os dados constam do bole-
tim Consumidor em Números,
divulgado hoje (10) pela Se-
cretaria Nacional do Consumi-
dor (Senacon), do Ministério
da Justiça.

A exemplo do que ocorreu
em anos anteriores, o setor de
telecomunicações foi o que
gerou maior número de recla-
mações apresentadas pelos
consumidores, abrangendo
quase 40% do total de deman-
das na plataforma.

Em segundo lugar ficaram os
serviços financeiros, alvo de
22% das reclamações feitas no
portal, bem como de 19,7% dos
registros de reclamações feitos
junto aos Procons. Segundo o
levantamento, o índice de reso-
lubilidade das empresas deste
setor ficou um pouco acima
de76%. No caso das empresas
de telecomunicações, esse índi-
ce ficou acima de 85%.

De acordo com o secretário
Nacional do Consumidor, Luci-
ano Timm, alguns setores apare-
cem reiteradamente nessas lis-
tas devido ao grande volume de
atividades econômicas que de-
senvolvem. “É o caso do setor
de telefonia, e aí temos a tele-
fonia móvel. Uma das grandes
reclamações se refere a serviços
cobrados sem que o consumidor
entenda o motivo pelo qual foi
cobrado”.

“De fato, no nosso entender,
a forma como algumas empre-
sas procederam não estava cor-
reta, e por isso elas foram con-
denadas por prática abusiva. Fo-
ram casos como o de pessoas
que, sem entender como, contra-
taram, por exemplo, um [servi-
ço de] horóscopo por R$ 1. Ou
então, também sem entender,
contratou alguma música; previ-
são do tempo ou outras coisas
que se pode obter gratuitamen-
te”, acrescentou.

Consignado
Na avaliação de Luciano

Timm, o setor bancário “tem
causado muita preocupação”,
principalmente nos casos de
empréstimos consignados.
“Identificamos um novo pro-
blema, que é o cartão de crédi-
to consignado, que tem funci-
onado como cartão de crédito
mas sem a taxa de juros dife-
renciada de um consignado. Há
ali uma enganosidade. Isso já
está na nossa pauta do dia [para
ser combatido]”, disse Timm.

Ele citou também o setor

Portal que atende
consumidor registrou
780 mil reclamações

em 2019
aéreo que, no ano passado, au-
mentou bastante o número de
reclamações. “Esse é um setor
que merece nossa atenção. Te-
mos trabalhado junto à Anac
[Agência Nacional de Aviação
Civil] e, em breve, vamos divul-
gar dados sobre preços de pas-
sagens aéreas e de combustíveis
usados pelo setor aéreo”.

“Temos, ainda, o setor elétri-
co, que é problemático e tam-
bém gera muita reclamação.
Nesse caso, assinamos um acor-
do com a Aneel [Agência Na-
cional de Energia Elétrica] e,
agora, vamos começar a mo-
nitorar o setor, de forma a dar
força aos Procons [locais],
porque esse é um problema re-
gional, uma vez que as empre-
sas atuam com concessões da-
das pelos estados”, disse.

Ainda segundo o secretário,
o setor de comércio eletrônico
é mais um dos mais criticados
pelos consumidores, em especi-
al por questões relativas a ofer-
tas feitas de forma pouco clara.
Segundo Luciano Timm, entre as
estratégias para resolver, já na
origem, problemas desse tipo,
está a publicação, pelo governo
federal, de um decreto que dará
mais transparência e resolutivi-
dade para o Sistema de Atendi-
mento ao Consumidor (SAC) das
empresas.

Coronavírus
Presente na divulgação do

boletim Consumidor em Núme-
ros, o ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, disse que a platafor-
ma consumidor.gov.br poderá
ajudar na busca por soluções para
impasses em relações de consu-
mo que, por ventura, venham a
ser prejudicadas pelo novo co-
ronavírus (Covid-19).

“A plataforma também está
disponível, por exemplo, para
questões relacionadas a viagens,
eventos cancelados em decor-
rência do novo vírus”, disse o
ministro. “É uma opção volun-
tária, a de usar a plataforma para
isso”, acrescentou.

De acordo com a diretora do
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC),
Juliana Domingues, as empre-
sas aéreas já vêm sendo moni-
toradas e, segundo ela, têm
mantido aberto canais com
consumidores visando “solu-
ção amigável” para mudanças
de planos em decorrência da
propagação do Covid-19.

“Inclusive já sentimos um
aumento no número de reclama-
ções. Por isso estamos amplian-
do a plataforma para atender a
essa nova demanda”, informou.

Como os dados apresentados
no boletim são referentes a
2019, ainda não é possível quan-
tificar a influência da doença nas
demandas apresentadas junto às
plataformas que integram o bo-
letim Consumidor em Números.

Funcionando desde junho de
2014, a plataforma já contabili-
za mais de 2,5 milhões de recla-
mações registradas e 637 em-
presas participantes. O acesso é
gratuito. (Agencia Brasil)
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Águas Petrópolis Paulista Ltda.
CNPJ 61.072.898/0001-06 - NIRE 35.2.0101476.8

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores quotistas a comparecer em reunião de 
sócios que se realizará no dia 17/04/2020, às 10 horas, na Rua Péricles, 
376, São Paulo/SP, para: a) apreciar, discutir e votar as contas da admi-
nistração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 
2019; b) dar destino ao resultado líquido desse exercício; c) apreciar 
plano orçamentário para o exercício de 2020; d) defi nir pró-labore 
dos diretores para o ano de 2020. Todas as demonstrações fi nanceiras 
foram enviadas por correspondência registrada em 04/03/2020 para 
o endereço dos sócios, e encontram-se a disposição dos mesmos na 
sede da empresa, assim como todos os documentos da escrituração. 
São Paulo, 03/03/2020. Francisco Manuel Geraldes   (10-11-12)

Usina Palmeiras S/A Açúcar e Álcool
CNPJ 44.209.807/0001-04

Convocação para Ago 
Em 20/03/2020, (sexta feira) às 9 hs, na sede social. Assunto : AGO: 
deliberar : a-) o que trata o Art.132 incisos de I a IV da Lei 6.404, 
referente aos exercícios fi ndos em 31/12/2003 à 31/12/2019. Aviso: 
estão a disposição na sede social os documentos a que se refere o 
Art.133 da Lei 6.404; b-) eleição da nova diretoria e c-) outros assuntos 
de interesse da sociedade. Março/2020.        A diretoria.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Aviso aos Acionistas

Em cumprimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, a Administração da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“Companhia”) comunica que os documentos a que se referem os incisos I a V do referido artigo, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, se encontram à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, na cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luiz 
Tenório de Brito, 90, Centro. 

Embu Guaçu, 07 de março de 2020. Fernando de Castro Marques - Diretor Presidente

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
EM CONCESSÕES
CNPJ/MF 09.367.702/0001-82 

NIRE 35.300.352.858 - Cia. Fechada
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 30 de janeiro de 2020, 
recebeu a carta de renúncia do Sr. PAULO YUKIO 
FUKUZAKI, ao cargo de Diretor da Companhia, com 
registro perante a JUCESP nº 125.992/20-8 em 
06/03/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF 05.410.674/0001-88 
NIRE 35.300.379.527 - Cia. Fechada

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 30.01.2020, recebeu a 
carta de renúncia do Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, ao 
cargo de Diretor da Companhia, com registro perante a 
JUCESP nº 124.770/20-4 em 06.03.2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral

EDITAL DE IONTIMAÇÃO PRAZO 20 DIAS Proc. 0010171-
43.2019.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça 
Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da do Foro Regional 
IV -Lapa/SP.Faz saber a Progetec Técnica e Montagem de 
Móveis Ltda-ME CNPJ 01.829.205/0001-47, que Nader Bazzi 
requereu o cumprimento da sentença proferida, nos autos 
principais processo 1002906 46 2014.8.26.0004, para receber 
a quantia de R$62.501,97(set/19). Estando a executada em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art.523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que,independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art.525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei                         [11,12] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1002576-42.2020.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana 
Menezes Bodini, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração 
de Regime de Bens movida por Liliane Messias Alves e Jefer-
son Fernando Merlo Reginato, por meio da qual os requeren-
tes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. 
O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do 
CPC, de comunhão parcial de bens para separação total de 
bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2020                             [11,12] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1035110-
76.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Santo Amaro/SP.Faz 
saber a Horácio Alves Empreendimentos Spe Ltda. CNPJ 
17.681.490/0001-31, que Condomínio Grand Villagio ajuizou 
ação de cobrança (procedimento comum), para cobrança de 
R$ 17.038,37 (jun/19), referente a despesas condominiais de 
set/2017 a mai/2019, da casa 01 e casa 12, integrante do 
condomínio autor, devidamente corrigido e acrescido das 
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, 
para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob 
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia.Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.        [11,12] 

BMPI Infra S.A.
CNPJ N° 24.416.909/0001-93

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 17/12/2019
1 - Data, hora e local: No dia 17/12/2019, às 16:00 horas, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de 
Barros, nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. 
2 - Convocação e presença: Tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros na reunião, a convocação foi devidamente 
dispensada, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 3 - Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Guilherme Moreira 
Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria Gross Figueiró. 4 - Ordem do dia: Deliberar sobre a concessão de autorização para a 
BMPI Infra S.A. 

5 - Deliberações:

Encerramento e assinaturas: Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem ressalvas 
e vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 17/12/2019. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho 

Pezzi - Membro do Conselho de Administração. JUCESP

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 05/12/2019
Data, Hora e Local: Em 05/12/2019, às 14hs, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Renato Paes de 
Barros nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a convocação foi dispen-
sada diante da presença de todos os membros da Diretoria. Mesa: A reunião foi presidida pelo Diretor Presidente Bruno Costa Car-
valho de Sena e secretariada pela Diretora Administrativo-Financeiro Alícia Maria Gross Figueiró. Ordem do Dia: Autorizar, no termo 
do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura de Filial em Belo Horizonte - MG, na Rua Paraíba, nº 
1.124, Sala 04, Savassi - MG, CEP 30.130-145. Discussão e Deliberação: Instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de 
votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, 
por unanimidade de votos autorizaram
Estatuto Social da Companhia, a abertura de Filial em Belo Horizonte - MG, na Rua Paraíba, nº 1.124, Sala 04, Savassi - MG, CEP 
30.130-145. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, SP, 05/12/2019. Bruno 
Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró - Diretora Administrativo - Financeiro. Miguel Luiz 
Morad Noronha - Diretor de Investimentos. JUCESP nº 31.246/20-5 em 14/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A.
CNPJ/MF 24.416.909/0001-93

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 06/02/2020
1 - Data, hora e local: No dia 06/02/2020, às 9h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 
750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. 2 - Convocação 
e presença: Feita a convocação por carta protocolada, nos termos do artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, compareceram os 
Conselheiros Guilherme Moreira Teixeira e Alícia Maria Gross Figueiró. 3 - Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Guilherme Moreira 
Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria Gross Figueiró. 4 - Ordem do dia: Deliberar sobre a concessão de autorização para a 
BMPI Infra S.A. prestar aval, como devedora solidária, em favor da Construtora Barbosa Mello S.A. (‘CBM’), inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 17.185.786/0001-61, perante o Banco Santander (Brasil) S.A. (‘Santander’), no valor de R$ 2.637.500,00, nos termos da Cédula 
de Crédito Bancário nº 1022550 a ser celebrada com a referida instituição. 5 - Deliberações: O Conselho de Administração da Com-
panhia, nos termos do artigo 15, inciso viii, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade dos Conselheiros 
presentes, a concessão de aval para a CBM celebrar com o SANTANDER Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 2.637.500,00. 

-
cessários para formalizar a operação. Encerramento e assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os 
trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem ressalvas e vai assinada por todos os presentes.  São Pau-
lo, 06/02/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de Administração, Alícia Maria Gross Figueiró - Se-
cretária e Membro do Conselho de Administração. JUCESP nº 93.131/20-3 em 14/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A.
CNPJ/MF 24.416.909/0001-93

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/02/2020
1 - Data, hora e local: No dia 13/02/2020, às 9h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, con-
junto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. 2 - Convocação e presença:
Tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros na reunião, a convocação foi devidamente dispensada, nos termos do Artigo 14 
do Estatuto Social da Companhia. 3 - Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria 
Gross Figueiró. 4 - Ordem do dia: Deliberar sobre a concessão de autorização para a BMPI INFRA S.A. prestar aval, como devedora solidária, 
em favor da Construtora Barbosa Mello S.A. (‘CBM’), inscrita no CNPJ/MF nº 17.185.786/0001-61, perante o Banco Santander (Brasil) 
S.A. (‘Santander’), no valor de R$ 2.025.000,00, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 1022743 a ser celebrada com a referida ins-
tituição. 5 - Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, inciso viii, alínea (d), do Estatuto Social 
da Companhia, aprovou, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a concessão de aval para a CBM celebrar com o Santander Cédula 

representação social, a assinar os documentos necessários para formalizar a operação. Encerramento e assinaturas: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem ressalvas e vai 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 13/02/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de Adminis-
tração, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária e Membro do Conselho de Administração, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Membro do 
Conselho de Administração. JUCESP nº 106.128/20-6 em 26/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mendes Gonçalves S/A
CNPJ Nº 55.288.799/0001-55

AVISO
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias, 356 11º Andar Sala 
111 - Centro, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

São Paulo – SP, 10 de Março de 2020.
Raul Francisco Mendes Prates - Diretor Presidente

Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13

Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas a se reunirem em 19/03/2020, às 
09:30 hs, na Av. Arquiteto Roberto Aflalo, 235, SP/SP, para 
deliberarem sobre: a) Relatório da diretoria e demonstrações 
financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017 
e 31/12/2018; b) Destinação dos resultados dos exercícios. 
c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e 
fixação da sua remuneração. Estão disponíveis na sede da 
empresa as cópias de que trata o art. 133 da Lei das S/A’s.
O Presidente do Conselho de Administração.

Itaquaq Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 16.657.308/0001-
44 - NIRE 35.300.441.699 - Ata da AGO Realizadas em 30/4/14. 30/4/14, às 15h, na Sede social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto
- Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações por unanimidade: (i) Aprovadas a
prestação de contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/13, tendo sido
confi rmada a não distribuição de dividendos em função dos resultados apurados. (ii) Reeleitos para compor o Conselho de Administração:
Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho; Fauze Barreto Antun - Vice-Presidente do Conselho; e Alexandre Borensztein -
Conselheiro. Os Conselheiros, declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade
mercantil. O mandato dos Conselheiros será unifi cado e expirará em 1 ano a partir da presente data, devendo os mencionados Conselheiros
tomarem posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinaturas do respectivo Termo no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração, e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. (iii) a remuneração
global estará limitada à quantia de R$1.000,00 ao ano, e que não haverá participação nos lucros. Nada mais. JUCESP nº 297.151/17-4
em 29/6/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.
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PEAC Imóveis S.A
CNPJ: 51.748.267/0001-00 - NIRE: 35300475241

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Expresso em Milhares de Reais)
Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante 2.462.280 2.277.459
Caixa e Equivalentes 1.008.383 823.316
Estoque de Imóveis 1.451.909 1.451.909
Direitos a Receber - 23
Despesas Antecipadas 1.988 2.210
Não Circulante 26.666 46.666
Bens em Operação 26.666 46.666
Total 2.488.947 2.324.125

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reserva para Reserva
Descrição Social de Lucros Investimento Legal Total
Em 31 de dezembro de 2017 1.730 960.641 - - 2.690.641
Resultado líquido do exercício - - 1.509.640 - 1.509.640
Lucros Distribuidos - (486.171) 1.509.640 - (1.995.811)
Em 31 de dezembro de 2018 1.730.000 474.470 3.019.280 - 5.223.750
Resultado líquido do exercício - - 1.444.000 - 1.444.000
Resultado do exercício - 164.888 (164.888) - -
Ajustes de Períodos Anteriores - 6.599 - - 6.599
Lucros Distribuidos - - (1.279.112) - (1.279.112)
Em 31 de dezembro de 2019 1.730.000 645.957 - - 2.375.957

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1- Contexto Operacional - A empresa foi constituida sob a forma de sociedade por ações e tem 
como atividade administração e locação de imóveis próprios; compra e venda de imóveis; e partici-
pação em outras sociedades como acionista. 2- Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras a) As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as dis-
posições contidas na legislação societária vigente no Brasil; b) Os resultados foram contabilizados 
pelo regime de competência; c) As provisões foram constituidas nos termos das determinações legais;
d) O Capital Social está representado por 1.730.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Diretoria Contador: Márcio Kleber Costa Pinto - CRC 1SP 124.500/O-0

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo/Circulante 112.989 119.655
Obrigações Tributárias 63.681 73.021
Obrigações Trabalhistas 35.082 26.421
Outras Obrigações 14.226 20.213
Patrimônio Líquido 4.864.904 4.528.594
Capital Social 1.730.000 1.730.000
Reserva de Lucros 645.958 474.470
Total 2.488.947 2.324.125

Demonstração do Resultado
 2019 2018
Receita Operacional 2.159.365 2.151.580
(-) Deduções da Receita (78.817) (78.533)
Lucro Operacional 2.080.548 2.073.047
(-) Despesas Operacionais (457.938) (368.295)
Resultado Finceiro 57.838 42.294
Resultado antes
 do IRPSJ/CSLL 1.680.448 1.747.046
(-) Provisão de IRPJ e CSLL (236.448) (237.406)
Resultado Líquido
 do Exercício 1.444.000 1.509.640

Demostração do Fluxo de Caixa
 2019 2018
Atividades Operacionais 1.457.580 1.533
Resultado do Exercício 1.444.000 1.510
Ajuste de contas que
 não afetam o caixa 20.000 20.000
Resultado Ajustado 1.464.000 1.530
Variações do Ativo Circulante 8.907 (2)
Variações do Passivo Circulante (15.327) 5
Atividades de Investimento - -
Aquisição de Imobilizado - -
Atividade de 
 Financiamento (1.272.513) (1.996)
Ajustes de Períodos Anteriores 6.599 -
Lucros Distribuidos (1.279.112) (1.996)
Variações de Caixa e
 Equivalentes de Caixa 185.067 (463)
Inicio do Exercício 823.316 1.286
Final do Exercício 1.008.383 823
Saldo das Variações de
 Caixa e Equivalentes 185.067 (463)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Acusados pelas mortes de Marielle
e Anderson vão a júri popular

São Paulo, quarta-feira, 11 de março de 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

Os dois homens acusados
pelas mortes da vereadora Ma-
rielle Franco e do motorista An-
derson Gomes vão a júri popu-
lar. A decisão, do juiz Gustavo
Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal
da Capital, foi proferida na ter-
ça-feira (10).

Os ex-policiais militares Ron-
nie Lessa e Elcio Queiroz estão

presos na Penitenciária Federal
de Porto Velho (RO) desde mar-
ço do ano passado. Eles negam
participação nos dois assassi-
natos, ocorridos no dia 14 de
março de 2018, quando o carro
em que Marielle e Anderson es-
tava foi atingido por diversos
disparos, sendo que quatro ti-
ros acertaram a vereadora e três

atingiram o motorista.
Na decisão, o juiz explicou

que a qualificação do homicídio
doloso, quando existe a inten-
ção de matar, foi dada porque os
réus agiram por motivo torpe, ar-
maram uma emboscada e dificul-
taram a defesa das vítimas. Am-
bos estão respondendo por ho-
micídio triplamente qualificado.

Kalil também manteve a pri-
são preventiva dos réus duran-
te o processo. As defesas de
Ronnie Lessa e Elcio Queiroz pe-
diram a impronúncia do caso e
absolvição sumária, alegando
não haver indícios suficientes
para apontá-los como autores do
crime. Cabe recurso da senten-
ça. (Agencia Brasil)

A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), autarquia
vinculada ao Ministério da
Economia que regula e fiscali-
za o mercado de capitais no
Brasil, divulgou na terça-feira
(10) orientações às companhi-
as abertas para que informem
os impactos do coronavírus em
suas demonstrações financei-
ras.

São consideradas compa-
nhias abertas as empresas que
disponibilizam valores mobili-
ários, como ações, debêntures
ou notas promissórias, em bol-
sas de valores ou no mercado
de balcão.

O ofício da CVM orienta
que as empresas avaliem a ne-
cessidade de publicação de
fato relevante relacionado ao
Covid-19, bem como de proje-
ções e estimativas dos riscos
do vírus na elaboração do for-
mulário de referência.

CVM orienta empresas a
informarem impactos

do coronavírus
De acordo com o ofício, os

diretores de relações com in-
vestidores e auditores inde-
pendentes devem reportar nas
demonstrações financeiras os
principais riscos e incertezas
provocados pelo coronavírus,
“observadas as normas contá-
beis e de auditoria aplicáveis”,
informou a assessoria de im-
prensa da CVM.

O superintendente das Su-
perintendências de Normas
Contábeis e de Auditoria da
CVM, José Carlos Bezerra da
Silva, salientou que embora
seja difícil quantificar moneta-
riamente os impactos futuros
do Covid-19, é necessário que
as companhias e seus audito-
res, cada qual exercendo o seu
papel, “empenhem os melho-
res esforços para prover infor-
mações que espelhem a reali-
dade econômica”. (Agencia
Brasil)

Governo quer mais 5 mil médicos para
combate ao novo coronavírus

O Ministério da Saúde vai lan-
çar um edital de chamamento para
cerca de 5 mil profissionais pelo
programa Mais Médicos. De acor-
do com a pasta, o edital será pu-
blicado ainda nesta semana e a
ideia é reforçar a capacidade de
assistência em saúde durante a
emergência do coronavírus.

Capitais e grandes centros
urbanos voltam a participar do
programa, que até então vinha
priorizando somente municípios
de maior vulnerabilidade. A me-
dida é em razão de serem locais
com maior concentração de pes-

soas, o que ajuda a ampliar a cir-
culação do coronavírus.

As inscrições estão previstas
para a próxima semana e a expec-
tativa é que os profissionais co-
mecem a atuar em cerca de três
semanas. Com a medida, o gover-
no espera fortalecer o atendimen-
to nos postos de saúde e evitar
buscas desnecessárias aos hos-
pitais.

“Os profissionais que aderi-
rem ao programa, pelo novo edi-
tal, farão atendimento geral à po-
pulação junto às equipes de Saú-
de da Família, principal porta de

entrada do SUS”, informou o se-
cretário-executivo do Ministério
da Saúde, João Gabbardo, desta-
cando que estão incluídos todos
os atendimentos que fazem parte
da Atenção Primária à Saúde, des-
de as consultas de rotina até os
casos de pacientes com sintomas
respiratórios.

Médicos pelo Brasil
O novo edital não altera o cro-

nograma estabelecido anterior-
mente para o programa Médicos
pelo Brasil, sancionado em de-
zembro de 2019. Neste momento,

o ministério utiliza a estrutura do
programa Mais Médicos para
ampliar o atendimento à popula-
ção em uma situação emergenci-
al pela circulação do coronavírus
no país.

De acordo com o governo, o
ministério trabalha na organiza-
ção e estrutura necessárias para
a criação da Agência para o De-
senvolvimento da Atenção Pri-
mária à Saúde (Adaps), que será
responsável pela seleção e con-
tratação dos profissionais que
atuarão no programa Médicos
pelo Brasil. (Agencia Brasil)

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) enviou  na ter-
ça-feira (10) um ofício a 36 insti-
tuições de ensino superior com
orientações sobre o coronavírus
no caso de viagens de bolsistas
e missões de trabalho ao exteri-
or.

Segundo o ofício, que segue
as orientações do Ministério da
Saúde, as viagens para os paí-
ses com transmissão sustenta-
da de covid-19 devem ser feitas
somente em casos de extrema
necessidade.

Missões de trabalho
As missões de trabalho para

os países que constam na lista
de alerta do Ministério da Saú-
de podem ser reprogramadas
pelos pesquisadores. A nova
data deve estar dentro do perío-
do de vigência do projeto. O in-
teressado em adiar a missão
deve informar previamente a
Capes já com a definição das
novas datas e justificativa do
adiamento.

Caso o pesquisador tenha
que cancelar a missão deverá
comunicar formalmente à coor-
denação e apontar os motivos.
Poderá ser solicitada uma mis-

Bolsistas da Capes recebem
orientações sobre viagens

ao exterior
são para outro destino.

Bolsistas com destino ao ex-
terior, mas que ainda estão no
Brasil

Os bolsistas que estão com
viagem programada para países
que constam na lista de alerta
do Ministério da Saúde podem
solicitar a alteração do período
para um momento mais oportu-
no.

Se não for viável a alteração
da viagem, o bolsista poderá so-
licitar a desistência do progra-
ma com carta de sua instituição
de origem na qual conste a anu-
ência em relação à desistência.
Caso o valor da bolsa tenha sido
repassado ao interessado, o va-
lor deverá ser restituído à Capes.

Bolsistas que já estão no ex-
terior

O bolsista que está em país
que consta na lista de alerta para
casos suspeitos e que deseje
voltar ao Brasil antecipadamen-
te, deverá entrar em contato com
o técnico responsável na Capes
para receber orientações sobre
como efetuar seu retorno. A Di-
retoria de Relações Internacio-
nais vai analisar a situação.
(Agencia Brasil)

Bolsa sobe 7,1%, e dólar cai para
R$ 4,64 em dia de recuperação

Depois de um dia de perdas
históricas e pânico global, a
Bolsa de Valores recuperou
parte das perdas, e o dólar teve
a maior queda diária em seis
meses. O dólar comercial encer-
rou a terça-feira (10) vendido a
R$ 4,646, com recuo de R$ 0,08
(-1,69%). Em termos percentu-
ais, foi a maior queda diária
desde 4 de setembro do ano
passado, quando a divisa tinha
caído 1,79%.

Pelo segundo dia seguido,
o Banco Central (BC) vendeu
dólares das reservas internaci-
onais para acalmar o mercado.
A autoridade monetária ven-
deu US$ 2 bilhões no mercado
à vista. Para esta quarta-feira
(11), o BC anunciou a venda de
US$ 1 bilhão em contratos de
swap cambial, que funcionam
como venda de dólares no mer-
cado futuro. O dólar acumula

alta de 15,77% em 2020.
Depois de ter  recuado

12,17%  na segunda-feira (9), o
índice Ibovespa fechou o dia
com alta de 7,14%, aos 92.214
pontos, maior alta para um úni-
co dia desde janeiro de 2009.
As ações da Petrobras, que
caíram quase 30% ontem, tam-
bém se recuperaram. Os papéis
ordinários (com voto em as-
sembleia de acionistas) fecha-
ram o dia com alta de 8,51%.
Os papéis preferenciais (com
preferência na distribuição de
dividendos) valorizaram-se
9,41%.

As cotações do petróleo in-
ternacional também subiram. O
barril do tipo Brent, que caiu
cerca de 26% ontem, valoriza-
ram-se 9,84% hoje, para US$
37,84.

Petróleo

Os mercados de todo o pla-
neta, que nas últimas semanas
têm atravessado momentos de
instabilidade por causa dos re-
ceios de uma recessão global
provocada pelo coronavírus,
enfrentam a disputa de preços
entre Arábia Saudita e Rússia
em torno do petróleo. Membro
da Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep),
a Arábia Saudita aumentou a
produção de petróleo depois
que o governo de Vladimir Pu-
tin decidiu não aderir a um
acordo para reduzir a extração
em todo o mundo.

Para o Brasil, a queda no
barril de petróleo afeta as ações
da Petrobras, a maior empresa
brasileira capitalizada na bol-
sa. Segundo a própria Petro-
bras, a extração do petróleo na
camada pré-sal só é viável
quando a cotação do barril está

acima de US$ 45.

Consequências
A queda nas cotações do

barril de petróleo traz outras
consequências para a econo-
mia brasileira. Caso os preços
baixos se mantenham, a Petro-
bras repassará a queda do pre-
ço internacional para a gasoli-
na e o diesel. Se, por um lado, a
queda beneficia os consumido-
res; por outro, prejudica o se-
tor de etanol, que perde com-
petitividade.

Os preços mais baixos di-
minuem a arrecadação de royal-
ties do petróleo e a arrecada-
ção de Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), o principal tributo
estadual, em um momento em
que diversos estados enfren-
tam dificuldades financeiras.
(Agencia Brasil)
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Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)

02ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Vila Prudente da Comarca de São Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicos de Bem
Imóvel e para Intimação da executada Comercial Costa Barros Ltda. (inscrita no CNPJ 60.926.672/0001-54), na(s) pessoa(s)
de seu(s) representantes(s) legal(ais); do executado e proprietário Alceu Jurado Garcia (brasileiro, divorciado, comerciante,
RG 2.309.192-SSP/SP e CPF 001.955.108-87); do executado Eduardo Jurado Garcia (brasileiro, CPF 135.645.308-27); do

credor Banco Safra S/A (inscrito no CNPJ 58.160.789/0001-28), na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais); do credor Banco Bradesco S/A (inscrito
no CNPJ 60.746.948/0001-12), na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais); da Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais atuais
ocupantes desconhecidos, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por Banco Bradesco S/A , processo nº 0000381-45.2004.8.26.0009.
O Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, MM Juiz de Direito da 02ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei
e etc., faz saber que levará a leilões eletrônicos o Bem Imóvel por meio do sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais www.casareisleiloesonline.com.br , com
sede na cidade de São Paulo/SP na Rua Manuel da Nóbrega, 456, conj. 111, Paraíso, CEP: 04001-001, fone: 11 - 3101.2345, e-mail: contato@casareisleiloes.com.br.
O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 17 (dezessete) de Março  de 2020, 13:00:00 horas e término dia 19 (dezenove) de Março de 2020, 13:00:00 horas,
oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em
primeira apregoação, terá início dia 19 (dezenove) de Março de 2020, 13:01:00 horas e término dia 10 (dez) de Abril de 2020, 13:00:00 horas, ocasião em que
o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação atualizada do
respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Das Condições de Leilão, de Participação e de Arrematação.
O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo
que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação
ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade
existente. É admitido a participar e lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, com exceção daqueles elencados pelo art. 890 do CPC/2015.
O interessado em participar  dos leilões deverá cadastrar-se no sistema gestor www.casareisleiloesonline.com.br com antecedência mínima de até 48 horas da
data de início dos leilões eletrônicos e habilitar-se para o pregão. Os lances somente serão oferecidos em www.casareisleiloesonline.com.br e imediatamente
divulgados online, para preservação do tempo real das ofertas. O  Pagamento do Preço da Arrematação poderá ser realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta)
vezes, com o pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor da oferta à vista. No caso de pagamento à vista , o arrematante deverá  efetuar  o
pagamento do  preço  do bem imediatamente após o encerramento da alienação judicial eletrônica condicional, por meio de depósito judicial a ser efetivado em favor
do Juízo expropriatório, sob pena de desfazimento da arrematação (art. 892 do CPC/2015). Alternativamente, mediante a hipoteca do próprio imóvel ofertado, será
admitido o parcelamento do preço da arrematação em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, devendo a 1ª (primeira) parcela ser equivalente a pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do preço da aquisição e ser paga no ato da arrematação e encerramento da alienação judicial eletrônica, vencendo-
se a segunda parcela no 30º (trigésimo) dia contado a partir da data de encerramento do leilão e da arrematação e as demais parcelas no mesmo dia dos meses
subsequentes, sendo que cada parcela do preço será acrescida de correção monetária calculada pelos índices constantes da Tabela Prática do E. TJSP para
Atualização de Cálculos Judiciais e de juros de mora na proporção de 0,5% (meio por cento) ao mês, tudo a incidir a partir a data do encerramento do leilão e da
arrematação até o dia de vencimento de cada parcela (§ 1º do art. 895 do CPC/2015). O interessado em realizar o pagamento parcelado do preço deverá apresentar
ao MM Juízo Expropriatório ou ao leiloeiro oficial, até o início do leilão eletrônico único, proposta escrita de aquisição do Bem Imóvel por valor que não seja
considerado preço vil. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, cf. § 7º do art. 895 do CPC/2015.
A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único
do art. 884 do CPC/2015, devendo este pagamento ser realizado no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento da alienação judicial,
sob pena de desfazimento da arrematação, por meio de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível endereçado para
conta corrente a ser indicada pelo sistema gestor por ocasião de confirmação da arrematação. Das Penalidades. O não pagamento do preço da aquisição, de seu
complemento e/ou da comissão do sistema gestor implicará ao arrematante remisso ou seu fiador as penalidades previstas pelo artigo 897 do CPC/2015, com a perda
da caução inicial e demais valores pagos em favor do exequente e a perda da comissão em favor do sistema gestor, além da imposição de multa nos termos do § 4º
do art. 895 do CPC/2015 e a aplicação para o adquirente remisso do previsto pelos artigos 335 e 358 do Código Penal. Dispositivos legais. Além de cada um dos
dispositivos legais acima citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação
dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento  da hipoteca,
se o caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Da Remição da Execução.  Se após
a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema
gestor dos valores efetivamente gastos e comprovados, a título de reembolso. Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação
do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor dos valores efetivamente gastos e comprovados, a título de reembolso. Do
Crédito Executado. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial fulcrada em Cédula de Crédito Bancário para abertura de crédito rotativo. Por ocasião do
ajuizamento o banco informou que seu crédito perfaz o montante R$ 93.373,36 para 19 de janeiro de 2004 (fls. 02/06). Dos Recursos . Dos autos não se verifica recurso
pendente de julgamento. Das Informações e Das Disposições Finais. Os executados foram citados por edital, observando-se os termos do artigo 889,
Parágrafo único do CPC. Oportuno dizer que o arresto se deu as fls. 230, que os executados foram citados por edital as fls. 414, e a conversão do arresto em penhora
sa fls. 526, laudo as fls. 553 e R.I atualizada as fls. 624. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações
cartorárias, extração de certidões e demais documentos. Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a desocupação dos
imóveis e a efetiva imissão na posse, inclusive eventual pagamento de taxas de ocupação e afins. Os leilões em questão são divulgados pelo website do sistema gestor
na rede mundial de computadores, qual seja, www.casareisleiloesonline.com.br , onde outras informações podem ser obtidas, bem como solicitadas por
contato@casareisleiloes.com.br ou pelo telefone (11) 3101.2345. Do Imóvel Ofertado: 01 (uma) Prédio e respectivo Terreno, situados nesta Capital/SP na atual
Rua Maria Tavares, 253, no 26º Subdistrito Vila Prudente, antigo lote 41 da quadra 36 da Vila Alpina, medindo 10,0m de frente para a Rua Maria Tavares, antiga Rua
Faria Tavares, por 42,00 da frente aos fundos de ambos os lados e 6,00m nos fundos, encerrando a área de 336,00m², mais ou menos. Do lado direito de quem da rua
olha o terreno confronta com o prédio nº 273 e do lado esquerdo como prédio nº 241, ambos da Rua Maria Tavares, e nos fundos com o prédio nº 695 da Rua Costa
Barros. A certidão de dados cadastrais do Município indica área construída de 295,00m². Matrícula nº 57.461 do 6º CRI/SP. Inscrição Municipal nº: 051.108.0032-
4. Da Matrícula do Imóvel se verifica que o imóvel foi havido por Alceu Jurado Garcia (CPF 001.955.108-87), enquanto divorciado (R. 08); penhora oriunda da
Execução de Título Extrajudicial nº 0026565-56.2004.8.26.0100, antigo nº 000.04.026665-2, da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP promovida por Banco
Safra S/A (CNPJ 58.160.789/0001-28) - (AV. 09); a penhora executada (Av. 10). Da Posse. Os executados permanecem na posse do imóvel. Dos Débitos de IPTU .
Conforme a pesquisa realizada em 08 de outubro de 2019, sobre o imóvel pesam débitos de IPTU no valor de R$ 235.547,06 e referentes aos anos. 2002 até 2018.
Há 8.330,52 de 2019. Dos  Débitos de Condomínios sobre o Imóvel. Não se trata de unidade condominial e não  há, pois, pendências desta espécie. Avaliação
Original: R$ 587.215,00 para Fev/2019. Avaliação Atualizada: R$ 600.718,51 para Dez/2019.  Das Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das designações
e  dos  termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Comercial Costa Barros Ltda., (CNPJ 60.926.672/0001-54) , na(s) pessoa(s) de seu(s)
representantes(s) legal(ais), Alceu Jurado Garcia (brasileiro, divorciado, comerciante, RG 2.309.192-SSP/SP e CPF 001.955.108-87); Eduardo Jurado Garcia
(brasileiro, CPF 135.645.308-27); Banco Safra S/A (CNPJ 58.160.789/0001-28), na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais), Banco Bradesco S/A
(CNPJ 60.746.948/0001-12), na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais); a Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais atuais ocupantes
desconhecidos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de novembro de 2019. Eu, ,
Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi. Otávio Augusto de Oliveira Franco - Juiz de Direito

ISEC SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 24ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A 
(“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 30 
de março de 2020, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São 
Paulo, a fi m de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série da 4ª Emissão (“Termo 
de Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia:  (i) Aprovar ou não a decretação do Vencimento 
Antecipado da CCB e consequentemente do CRI, tendo em vista a não apresentação do relatório de rating de classifi cação de 
risco de crédito em relação à CCB e ao CRI, preparado pela Fitch Ratings Brasil Ltda, (Empresa de Rating), nos termos da cláusula 
9, (v) da CCB; (ii) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e consequentemente do CRI, autorizar a utilização 
do Valor Retido no Fundo de Reserva para pagamento parcial da CCB no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
acrescido dos devidos encargos e prêmio de 10% (dez por cento) sobre o referido montante (“Pagamento Antecipado 
Obrigatório”), observada as condições previstas na Cláusula 8, parágrafo segundo da CCB; (iii) Autorização para retifi cação da 
área administrativa do imóvel objeto da matricula de nº 282.742 do 9º Registro de lmóveis de São Paulo, em atendimento a 
comunique-se emitido pela municipalidade para a aprovação do projeto para desenvolvimento do empreendimento residencial 
Vilela (“Empreendimento Vilela”); (iv) Status das providências que estão sendo tomadas pela Devedora para desenvolvimento 
do empreendimento residencial Vilela (“Empreendimento Vilela”), quais sejam (i) aquisição do imóvel objeto da matrícula nº 
8.973 do 9º Registro de lmóveis de São Paulo (“lmóvel Vilela- Matrícula 8973”) e, em conjunto com os lmóvel Vilela-Porte, 
“Imóveis Vilela”), (ii) unifi cação dos lmóveis Vilela e (iii) registro de incorporação imobiliária na matrícula unifi cada dos lmóveis 
Vilela. (v) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a fi rmarem todos e quaisquer documentos relacionados às 
deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos 
necessários para efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de no mínimo 
metade dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em 
primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação 
detidos pelos Titulares de CRI presentes, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, as 
quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos 
CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e 
demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos 
e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma do 
signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e 
de modo efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia 
sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.
com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados 
por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 07 de março de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A

TMK ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 28.131.759/0001-22
Relatório da Administração

Srs. Acionistas: Atendemos as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019. A Administração.

12/2019 12/2018
Ativo 32.779.903,24 30.450.068,02
Ativo Circulante 21.223.524,52 19.002.616,48
Disponível 1.330.267,47 96.675,93
Caixa 129.358,48 65.738,67
Bancos Conta Movimento 56.641,32 3.266,19
Aplicação Financeira 1.144.267,67 27.671,07
Contas a Receber 7.945.619,35 12.867.980,92
Clientes 7.466.487,89 12.626.376,44
Adiantamentos 479.131,46 241.604,48
Títulos a Receber 11.113.354,21 4.831.627,45
Impostos a Recuperar 1.212.953,47 1.206.092,98
Despesas Antecipadas 9.904,44 239,20
Ativo Não Circulante 11.556.378,72 11.447.451,54
Ativo Imobilizado 11.406.771,02 11.447.451,54
Imobilizado 12.204.842,18 11.938.065,74
(-) Depreciação/Amortização Acumulada (798.071,16) (490.614,20)

Total do Ativo 32.779.903,24 30.450.068,02

12/2019 12/2018
Passivo 32.779.903,24 30.450.068,02
Passivo Circulante 15.775.431,14 13.623.621,80
Fornecedores 1.475.543,16 562.268,63
Salários e Ordenados a Pagar 373.759,74 71.984,61
Salários e Ordenados a Pagar 172.249,77 40.562,70
Provisões Trabalhistas 201.509,97 31.421,91
Obrigações Sociais 390.922,31 32.390,55
Obrigações Tributárias 2.111.389,59 1.638.909,70
Obrigações Tributária Retidas 8.354,86 -118,55
Contas a Pagar 420.228,40 11.308.404,07
Provisões Tributárias 12.485,43 9.782,79
Contrato de Mutuo   4.264.760,14 -
Provisão de Custos 6.717.987,51 -
Patrimônio Líquido 17.004.472,10 16.826.446,22
Capital Social 12.038.100,00 12.038.100,00
Resultado Acumulado 4.966.372,10 4.788.346,22
Prejuízos Acumulados 4.966.372,10 4.788.346,22
Total do Passivo 32.779.903,24 30.450.068,02

Demonstração do Resultado 12/2019 12/2018
Receita Operacional Bruta 34.218.870,15 28.080.553,82
Receita Bruta 34.218.870,15 28.080.553,82
Receita Bruta Devendas e Serviços 34.218.870,15 28.080.553,82
Deduções da Receita Bruta 2.240.647,35 1.687.430,13
Deduções de Receita 2.240.647,35 1.687.430,13
Impostos Incidentes 2.240.647,35 1.687.430,13
Receita Líquida 31.978.222,80 26.393.123,69
Custos 30.966.477,65 21.227.689,89
Custos com Serviços Prestados 2.383.697,53 369.958,35
Custos Serviços Prestados 1.391.111,34 214.724,10
Encargos Sociais 478.194,52 78.104,80
Beneficios 170.443,62 28.230,66
Provisões Trabalhistas 343.948,05 48.898,79
Outros Custos 28.244.139,08 20.536.525,95
Depreciações/Amortizações 337.456,96 321.205,59
Lucro Bruto 1.011.745,15 5.165.433,80
Despesas Operacionais 669.951,75 422.786,35
Despesas Operacionais 539.142,77 419.047,21
Despesas com Funcionarios 118.215,32 47.313,04
Salários e Ordenados 48.142,24 30.258,14
Encargos Sociais 17.736,82 7.312,62
Beneficios 46.187,29 4.290,65
Provisões Trabalhistas 6.148,97 5.451,63
Despesas Administrativas 420.927,45 351.576,36
Despesas Financeiras 219.740,28 20.157,81
Depreciações/Amortizações 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 95.063,10 3.739,14
Resultado antes das Operações Financeiras 341.793,40 4.742.647,45
Receitas Financeiras 94.764,14 264.023,70
Receitas Financeiras 94.764,14 264.023,70
Juros e Rendimentos 75.941,61 14.023,70
Locações de Maquinarios 18.822,53 250.000,00
Resultado antes das Provisões Tributárias 216.817,26 5.006.671,15
Provisões Tributárias (CSLL / IRPJ) 33.782,48 16.968,09
Provisão de CSLL 12.668,42 6.361,16
Provisão IRPJ 21.114,06 10.606,93
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 183.034,78 4.989.703,06

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas Gerais: 01 - Contexto Operacional: A empresa se in-
sere no segmento de terraplenagem, construção civil em geral. 02 - Sumá-
rio das Principais Práticas Contábeis: A demonstração financeira foi
elaborada em obediência aos preceitos das leis das sociedades, e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos. as principais práticas na
elaboração das demonstrações financeiras, são as seguintes: a) Determi-
nação do Resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de
competência de exercícios. b) Ativo Circulante e Realizável a Longo
Prazo: Ativo circulante e realizável a longo prazo estão demonstrados aos
seus valores originais, adicionados, quando aplicáveis, pelos valores de
juros e varições monetárias ou, caso de despesas pagas antecipadamen-
te, demonstradas pelo valor de custos. c) Ativo Permanente: O ativo imo-
bilizado e demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações

são calculadas pelo método lenear. As taxas mencionadas na nota 3. d)
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: Demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e varições monetárias ou cambiais incorridos até a data
de balanço. 03 - Imobilizado: Avaliados pelo custo original mais reava-
lição efetuadas, e depreciações pelas taxas estabelecidas na legislação.

% Depreciação
Máquinas e equipamentos 10%
Veículos 20%
04 - Capital: O capital social esta representado por 12.038.100 (doze mi-
lhões e trinta e oito mil e cem) ações no valor nominal de R$ 1,00. 05 -
Diferido: O lucro diferido no valor de R$ 5.190.993,31 será realizado
quando do seu recebimento.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019,
somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 32.779.903,24 (trinta e dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e
três reais e vinte e quatro centavos).

Luciano Prata Rodrigues Borges - Diretor Financeiro - CPF 145.919.956-15 Paulo da Silva Terra - Contador - CRC 1SP 208946

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 782.602 em 28 de
novembro de 2019 a requerimento de DACIO LUIZ OLIVEIRA PROTTA, brasileiro, médico, RG nº
4.901.201SSP/SP e CPF nº 912.909.708-82 e sua mulher CELI LUCONE, brasileira, médica, RG nº 7.743.273-
3 e CPF nº 094.142.138-48, casados na vigência da Lei 6.515/77, sob o regime da comunhão de bens,
conforme escritura de pacto antenupcial, devidamente registrada sob nº 11.201, neste Registro, residentes
e domiciliados na Avenida Juriti nº 646, Moema, cep 04520-001, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Dacio Luiz Oliveira Protta e sua mulher Celi Lucone, acima qualificados, requereram
a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um prédio e respectivo terreno
situado na Avenida Juriti nº 646, antigo nº18, em Indianópolis – 24º Subdistrito, devidamente descrito na
transcrição nº 66.605 no 14º Registro de Imóveis, de propriedade de Maria Lucila de Oliveira e Heloísa de
Oliveira, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 20 anos. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo
16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 30 de Janeiro de 2020. 11 e 26/03
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Citação - Prazo 20 dias. Processo 1027623-57.2016.8.26.0100 A Dra. Valéria Longobardi, Juíza de Direito da  
29ª Vara Cível - Foro Central, na forma da Lei. Faz Saber a Allan Batista Comercial ME, CNPJ 14.693.599/0001-09, na pessoa 
de seu representante legal e a Allan Batista, CPF 404.310.798-62, que Banco Santander Brasil S/A, ajuizou uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 111.813,17 (março/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito  

após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios 

custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

Citação Prazo 20 dias Processo 1011772-70.2019.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de 
Direito da 4ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas 
Eireli Epp, CNPJ n° 17.449.800/0001-97, na pessoa de seu representante legal e a Mohamad Wael Assad Ahmad,  
CPF 3452.309.148-07, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de  
R$ 105.005,02 (10.01.2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de 
Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas Físicas e Escriturais, Cheques e Antecipação de Direitos Creditórios 

os 
20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 
(Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 

na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2020.       B 10 e 11/03

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1058218-34.2019.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da  
8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Piieri Decoração de Interiores Ltda, CNPJ 29.558.504/0001-03, 
na pessoa de seu representante legal, que Madeireira Florentino Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para 
cobrança de R$ 859,14 (junho/2019), referente ao inadimplemento das Duplicatas Mercantins nºs 2922-A e 2923-A, nos valores de 
R$ 108,00 e R$ 404,50, respectivamente. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 

 
ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 07/03/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 113684119321-8 - SED: 755 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA DE LOURDES CONCEICAO FERREIRA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, SECRETARIA, RG. 6.555.866-SP, CPF: 698.210.898-87 E LUCIA DE
FATIMA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, COMERCIARIA, RG.
8.328.393-SP, CPF: 761.204.068-91. Imóvel sito à: RUA FRANKLIN DO AMARAL, Nº
1.051, APARTAMENTO Nº 41, 4º ANDAR, EDIFÍCIO PAPOULA, BLOCO A, DO
RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA E VAGA INDETERMINADA, INDIVIDUAL E
DESCOBERTA SUJEITA AO AUXILIO DE MANOBRISTA, LOCALIZADA NO PAVIMENTO
TÉRREO, DO RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO
PAULO/SP.

São Paulo, 07/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

07, 10 e 11/03/2020
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060442-81.2015.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo
Galvão Medina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a Fabiane Santos Lopes, CPF 252.302.078-50, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Itaú Unibanco
S.A, relativa ao veículo marca Toyota, modelo RAV4, cor prat a, ano 2009, placa DWN 4862, chassi
JTMBD31V9A5242993, apreendido em setembro de 2016, haja vista o inadimplemento da cédula de
crédito nº 40570-598445740. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO , por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, podendo,
no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019. 10 e 11.03

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 14ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, 
nos termos das Cláusulas 12.3 e 12.3.3. do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora, fi rmado em 23 de agosto de 2019, (“Termo de Securitização”), fi rmado pela 
Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”), a reunirem-se 
em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no dia 19 de março de 2020 às 15 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, uma 
vez que a Assembleia Geral de Titulares dos CRA datada de 06 de março de 2020 não obteve quórum mínimo de instalação, 
conforme determinado na Cláusula 12.4. do Termo de Securitização, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) renúncia ao 
direito de declarar o vencimento antecipado do Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 0001/2019, emitido pela 
Tecsoil Automação e Sistemas S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 
16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 12.456.606/0002-04 (“Devedora”) em 23 de agosto 
de 2019, vinculado como lastro para a emissão dos CRA, de acordo com o disposto no item “(ix)” da Cláusula 9.2, “Vencimento 
Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo de Securitização em decorrência da Operação, conforme abaixo 
defi nido; (ii) caso o item (i) seja aprovado, a ratifi cação, do aumento de capital realizado pela STEC Participações S.A., sociedade 
por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 29.739.460/0001-18 (“Stec”), na qualidade de acionista da Devedora, ocorrida em 20 de dezembro 
de 2019, por meio da qual o AGSOL Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Investimento no Exterior, 
fundo de investimento inscrito no CNPJ sob nº 37.780.350/0001-00, ingressou no quadro de sócios da Stec, por meio da aquisição 
de 2.306.871 (dois milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e setenta e uma) novas ações preferenciais Classe B emitidas pela 
Stec, representativas de, aproximadamente, 16,25% (dezesseis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do seu capital social, 
com a consequente formalização de um novo acordo entre todos os acionistas da Stec (“Operação”); (iii) autorizar a Emissora, 
Agente Fiduciário e as Partes a praticarem todos os atos necessários para a viabilização das deliberações acima. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos demais 
documentos da operação dos CRA, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação acima, os Titulares 
dos CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para 
representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. São Paulo, 10 de março de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1002623-34.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III-Jabaquara, 
Estado de São Paulo,Dr(a).DOMINGOS DE SIQUEIRA FRAS-
CINO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) CARLOS OSSA-
MU MURAOKA,Brasileiro,RG 24.407.811-7,CPF 144.303.768-
08,FARUE MURAOKA, RG 4.929.522-6/SP,CPF 132.037.948 
-61 e KIMIE MURAOKA,brasileira,solteira,aposentada que por 
este Juízo tramita uma ação de Arrolamento Comum dos bens 
deixados por falecimento de YASUKO MURAOKA, Brasileiro, 
Solteira,RG 5353380-X, CPF 370.264.538-15. Encontrando-se 
o/a herdeiro/a em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital e após concluídas as citações, 
sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, 
omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação 
do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído 
no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de 
Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem 
manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, 
valendo a citação para todos os atos do processo, caso em 
que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.                             [11,12] 

TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A.
(Em constituição)

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição 
Em 22/01/2020, às 11h, na sede social, na cidade de Guarulhos/SP. Presença de Acionistas: Estiveram 
presentes todos os Acionistas, Jackson David Tavares dos Santos, Sr. Paulo Seminatore, Sr. Fernando 
Seminatore, Sra. Vera Lúcia de Paula Seminatore e Sra. Biannka Natasha Rebechi Brandão, na qualidade 
de subscritores do Capital Social da empresa ora constituída, representando assim, 100% do Capital Social 
votante. Mesa: Sr. Jackson David Tavares dos Santos - Presidente e Sr. Paulo Seminatore - Secretário 
Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 20 /12/219, estando assim 
dispensada a convocação por Edital. Deliberações: 1) Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social - 
Após  a leitura da minuta do Estatuto Social, foi aprovada de forma  unânime pelos presentes. 2) Boletins de 
Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: 
Boletim de Subscrição I - a) Nome: Jackson David Tavares dos Santos, RG 34.514.838-1 SSP-SP e CPF 
337.859.228-17; Paulo Seminatore, RG 15.914.804-2 SSP-SP e CPF 298.794.148-02, Fernando Seminatore, 
RG 26.462.721-0 SSP-SP e CPF 302.319.508-02, Vera Lúcia de Paula Seminatore, RG 15.914.805-4 SSP/
SP e CPF 075.954.878-11, e Biannka Natasha Rebechi Brandão, RG 40.560.552-3 SSP/SP e CPF 406.331.508-
86. 3) Ações subscritas: 50.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 
cada uma, totalizando R$ 50.000,00. Percentual de integralização das Ações: 100%;Distribuição das ações por 
subscritor: Jackson David Tavares dos Santos: 35%; Paulo Seminatore: 35%; Fernando Seminatore - 10%; 
Vera Lúcia de Paula Seminatore - 10%; e Biannka Natasha Rebechi Brandão - 10%. 4) Eleição dos Membros 
da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs(as). 
Jackson David Tavares dos Santos, anteriormente qualificado, como Diretor-Presidente da Companhia; Paulo 
Seminatore, anteriormente qualificado, como Diretor de Relação com Investidores, Fernando Seminatore, 
anteriormente qualificado, como Diretor Operacional; Vera Lúcia de Paula Seminatore, anteriormente qualificada, 
como Diretora Conselheira e Biannka Natasha Rebechi Brandão, anteriormente qualificada, como Diretora 
Administrativa, todos com mandato de 03 anos, iniciando nesta data de 22/01/2020 até 21/01/ 2023. 4 (i.1) 
aprovar a remuneração global anual de até R$ 24.000,00  para os membros da Diretoria, cuja distribuição será 
deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; Guarulhos/SP, 22/01/2020. Jackson David Tavares 
dos Santos; Paulo Seminatore; Fernando Seminatore; Vera Lúcia de Paula Seminatore; Biannka Natasha 
Rebechi Brandão. Este instrumento foi elaborado por: Letícia Fernandes Cristaldo - OAB/SP 372.116. JUCESP 
NIRE 3530054990-2 em 02/03/20. Gisela Simiema Ceschim - Secretária Geral.

 Finvest Finanças e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 10.02.2020
I. Data, Hora e Local: Aos 10.02.2020, às 10 horas, na sede social da Finvest Finanças e Investimentos 
S.A. (“Companhia”), na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 11, São Paulo/SP. II. Convocação e Presença: 
A convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e suas respectivas 
alterações (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e nesta ata. III. 
Mesa: Presidente - Sr. Marcio Garcia de Souza; Secretário - Sr. Alexandre Wildt Borges. IV. Ordem do Dia: (1) 
Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre (a) a aprovação das contas dos administradores referentes 
aos exercícios encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018, publicadas na página 11 do “Diário Ofi cial Empresarial”, 
e página 5 do “O Dia SP”, ambos na edição do dia 7.02.2020. (2) Em Assembleia Geral Extraordinária, (a) 
aprovar a constituição de garantia em favor de terceiros pela Companhia em conformidade com operação realizada 
com o Banco Itaú, sobre quotas do Finvest Yield Plus Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento 
Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.294.724/0001-13 (“Quotas 
FIC”) de titularidade da Companhia; e (b) a alteração do endereço da sede da Companhia. V. Deliberações: Os 
acionistas, titulares de 100% das ações da Companhia, aprovaram a lavratura da ata em forma de sumário, nos 
termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer 
emendas ou ressalvas, as seguintes matérias: (1) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Nos termos do artigo 132, 
inciso I, da Lei das S.A., os acionistas aprovaram as contas dos administradores referentes aos exercícios encerrados 
em 31.12.2017 e 31.12.2018, publicadas na página 11 do “Diário Ofi cial Empresarial”, e página 5 do “O Dia SP”, 
ambos na edição do dia 7.02.2020. Os acionistas presentes declararam que tiveram acesso prévio às demonstrações 
fi nanceiras objeto dessa Assembleia, no prazo legal, restando cumpridas as disposições do artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. (2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Em seguida, os acionistas, nos termos do artigo 7º, 
parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a constituição de garantia em favor de terceiros pela 
Companhia em conformidade com operação realizada com o Banco Itaú, sobre 65.522.416,00 Quotas do FINVEST 
YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, com valor 
correspondente à de R$ 20.000.000,00 no dia 28.10.2019 (valor da quota utilizada). Ato contínuo, os acionistas 
determinaram que a aprovação retroage à data da assinatura do contrato que estipulou a constituição de garantia 
sobre as Quotas FIC em favor do Banco Itaú, celebrado em 14.11.2019. (b) Por fi m, os acionistas aprovaram a 
alteração do endereço da sede da Companhia para a Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 22 - Itaim Bibi, São Paulo/
SP, CEP 04506-000. Em razão desta deliberação, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 2º. A Companhia tem sua sede social e foro legal na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 22 - Itaim Bibi, 
São Paulo/SP, CEP 04506-000”. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: (a) 
Mesa - Sr. Marcio Garcia de Souza, Presidente e Sr. Alexandre Wildt Borges, Secretário; (b) Acionistas - Finvest Capital 
Partners - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, representada por sua 
administradora, BRL Trust Investimentos Ltda.; e Luis Claudio Garcia de Souza. A presente ata é cópia fi el da lavrada 
nos livros próprios da Companhia. São Paulo, 10.02.2020. Mesa: Marcio Garcia de Souza - Presidente; Alexandre 
Wildt Borges - Secretário. JUCESP nº 123.420/20-9 em 04.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Itaquaq Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 16.657.308/0001-44 - NIRE
35.300.441.699 - Ata de AGOE Realizada em 29/4/16. 29/4/16, às 9h30, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio
Matarazzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Deliberações por unanimidade: Em AGO: 1. Aprovadas a prestação de contas
dos administradores, e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15. 2. Em razão do resultado do exercício
de 2015, com lucro líquido no valor de R$3.279.806,91 os acionistas deliberaram pela destinação de (i) R$163.990,35 à conta de reserva legal; e (ii)
R$3.115.816,56 à conta de reserva de lucros. 3. Reeleitos para compor o Conselho de Administração, para um novo mandato de 1 ano, até 30/4/17: (i)
Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; (ii) Fauze Barreto Antun - Vice-Presidente; e (iii) Alexandre Borensztein - Conselheiro. Os conselheiros ora
reeleitos foram, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Admin-
istração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, a qual decla-
rarão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a administração. 4. A remuneração global anual dos administradores estará
limitada à quantia de R$1.000,00 ao ano e que os administradores não terão participação nos lucros da Companhia. Em AGE: 5. Aprovado o aumento
do capital social, de R$10.297.000,00 para R$10.797.000,00, um aumento efetivo, de R$500.000,00, com a consequente emissão de 500.000 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por ação. As ações
são subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações, e serão integralizadas em moeda corrente nacional
até 30/4/17, conforme o Boletim de Subscrição. A subscrição ora deliberada ocorreu com a devida anuência do outro acionista, que renunciou ao direito
de preferência de subscrição das novas ações. Em razão do presente aumento do capital social, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social fi ca alterado,
passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$10.797.000,00, representado por 10.797.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 442.555/16-7 em 13/10/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.
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Balanço patrimonial - Exercícios fi ndos em 31 de março de 2019 e 2018 (Em reais)

Jottapar  Participações S/A - CNPJ/MF sob nº  46.997.060/0001-21
Relatório da Diretoria

 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
Receitas 91.453,37 370.287,24
Despesas gerais, administrativas e outras (6.968.265,00) (6.861.819,97)
Resultado da equivalência
 patrimonial de investidas 1.724.744,87 5.696.521,78

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios fi ndos em 31 de março de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos em 31 de março de 2019 e 2018 (Em reais)

ATIVO 2019 2018
Circulante 2.870.769,49 6.865.552,63
Caixa 4.951,00 111.841,18
Aplicações Financeiras 202.116,51 3.710.805,69
Contas a Receber 90.678,74 78.074,30
Tributos a Recuperar 1.485.573,97 1.438.716,67
Adiantamentos 33.953,56 39.059,61
Imóveis em Andamento 1.047.793,13 1.485.723,61
Seguros a Apropriar 5.702,58 1.331,57
Não circulante 11.074.649,99 12.197.264,58
Projetos a Viabilizar 2.439.975,16 2.353.514,96
Investimentos 3.364.863,46 4.249.864,00
Imobilizado 5.269.811,37 5.593.885,62
Total do ativo 13.945.419,48 19.062.817,21

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
Circulante 1.291.400,30 379.206,05
Fornecedores 963.186,57 54.964,17
Encargos Trabalhistas 71.922,39 70.170,01
Tributos a recolher 33.696,70 32.227,51
Provisões 222.594,64 221.844,36
Não circulante 906.377,58 906.377,58
Impostos diferidos 906.377,58 906.377,58
Patrimônio líquido 11.747.641,60 17.777.233,58
Capital Social 22.900.000,00 22.900.000,00
Lucros/(Prejuízos acumulados) (5.942.725,61) (885.674,90)
Ajuste de avaliação patrimonial (5.209.632,79) (4.237.091,52)
Total do passivo e patrimônio líquido 13.945.419,48 19.062.817,21

A Diretoria Luiz Antonio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2019 e 31/03/2018.

 2019 2018
Lucro operacional (5.152.066,76) (795.010,95)
Receitas fi nanceiras 102.952,00 404.074,80
Despesas fi nanceiras (7.935,95) (917.025,62)
Resultado fi nanceiro, líquido - -
Lucro líquido do exercício (5.057.050,71) (512.950,82)

 A.A.P. Reservas de Lucros
 Capital Outros Prejuízos Reserva Lucros / (Prejuízos)
 Social Refl exos Acumulados Legal Acumulados Total
Saldo em 31/03/2017 22.900.000,00 -  -  402.218,68 -  23.302.218,68
Ajuste exercício anterior -  -  -  -  20.068,19 20.068,19
Variação de participação em investida -  (4.237.091,52) -  -  -  (4.237.091,52)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período -  -  -  - (1.307.961,77) (1.307.961,77)
Absorção de Prejuízos -  -  -  (402.218,68) 402.218,68 - 
Transferência de Lucros -  -  (885.674,90) -  885.674,90 - 
Saldo em 31/03/2018 22.900.000,00 (4.237.091,52) (885.674,90) -  -  17.777.233,58
Variação de participação em investida -  (972.541,27) -  -  - (972.541,27)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período -  -  -  - (5.057.050,71) (5.057.050,71)
Transferência de Lucros -  -  (5.057.050,71) -  5.057.050,71 - 
Saldo em 31/03/2019 22.900.000,00 (5.209.632,79) (5.942.725,61) -  -  11.747.641,60

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios fi ndos em 31 de março de 2019 e 2018 (Em reais)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

 2019 2018
Lucro líquido do exercício (5.057.050,71) (512.950,82)
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado 
 abrangente do exercício (5.057.050,71) (512.950,82)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro Líquido do Exercicio (5.057.050,71) (1.307.961,77)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo Líquido com o Caixa Líquido
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
Depreciação  419.021,82 490.085,67
Ganho/(Perda por avaliação por valor justo) - (2.665.816,40)
Tributos Diferidos - 906.377,58
Equivalência Patrimonial (1.724.737,43) (2.849.478,27)
 (6.362.766,32) (5.426.793,19)
(Aumento) / Diminuição das contas dos 
 grupos do Ativo Circulante:
Contas a Receber (7.313,01) (75.495,56)
Outros 215.869,62 (420.697,04)
 208.556,61 (496.192,60)
Aumento / (Diminuição) das contas 
 dos grupos do Passivo Circulante:
Obrigações Trabalhistas - 5.207,83
Tributos a Recolher 3.221,57 2.966,38
Outras Contas a Pagar 8.972,68 (7.322,94)
 12.194,25 851,27
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (6.142.015,46) (5.922.134,52)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de Imobilizado / Investimento 1.626.436,10 (1.215.401,81)
Retorno de Investimentos - 2.849.478,27
Projetos a Viabilizar - 464.661,84
Caixa Gerado nas Atividades de Investimento 1.626.436,10 2.098.738,30
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Partes Relacionadas  900.000,00 -
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamento 900.000,00 -
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.615.579,36) (3.823.396,22)
Caixa e Equivalentes de Caixas no Início do período 3.822.646,87 7.646.043,09
Caixa e Equivalentes de Caixas no Final do período 207.067,51 3.822.646,87

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de março de 2019 e 2018 (Em reais)

Velvet Participações S/A - CNPJ: 04.431.039/0001-14
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2019 e 31/03/2018.

ATIVO 2019 2018
Circulante 45.654 39.118

Caixa e equivalentes de caixa 1.862 2
Aplicações fi nanceiras 41.404 37.952
Contas a receber 900 878
Adiantamentos diversos 1.037 146
Tributos a recuperar 451 140

Não circulante 72.978 73.925
Projetos a viabilizar 3.915 2.839
Partes relacionadas 15.136 14.506
Investimentos 6.358 9.855
Imobilizado disponível para venda 21.202 21.182
Imobilizado em andamento 3.481 3.480
Imobilizado 22.886 22.063

Total do ativo 118.632 113.043

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
Circulante 2.837 4.894

Salários e encargos sociais 46 44
Tributos a recolher 88 279
Dividendos a pagar 2.588 4.463
Contas a pagar 115 108

Não circulante - 76
Resultados de exercícios futuros - 76
Patrimônio líquido 115.795 108.073
Capital social 70.500 70.500
Reserva de lucros 44.007 36.321
Reserva legal 4.016 3.471
Outros refl exos (2.728) (2.219)

Total do passivo e do patrimônio líquido 118.632 113.043

Balanço Patrimonial em 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 10.896 19.592
Ajustes ao lucro

Aplicado/Obtido nas atividades operacionais:
Depreciação - -
Equivalência Patrimonial (9.539) (12.771)
Baixa imobilizado - -

 1.357 6.821
Variação de ativos e passivos
Títulos/Contas a  receber 878 (877)
Títulos/Tributos a recolher (388) (182)
Títulos/Contas a pagar (8) 35
Títulos/Valores mobiliários - (7.956)
Outros  ativos correntes (2.239) (4.498)
 (1.757) (13.478)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (400) (6.657)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações em  ativo imobilizado (8) (5.272)
Aplicações em  empreendimentos imobiliários (1.448) 821
Recebimento de dividendos 9.538 12.771
Investimentos em participações societárias - (148)
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 8.082 8.172
Fluxos de caixas das atividades de fi nanciamentos
Dividendos e juros sobre o capital pagos (4.413) (1.152)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de fi nanciamentos (4.413) (1.152)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 3.269 363
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 861 861
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 4.130 1.224
 3.269 363

Receitas (despesas) operacionais 2019 2018
Receitas de aluguéis 2.328 2.368
Receitas vendas e imóveis - 6.075
Custo dos serviços prestados (122) (347)
Lucro bruto 2.206 8.096
Resultado de equivalência patrimonial 9.539 12.771
 Reserva de Lucros
 Capital social Outros refl exos Legal Retenção Lucro exercício Total
Em 31 de março de 2017 70.500 - 2.531 22.097 - 95.128
Ajuste exercício anterior - - - 34 - 34
Variação participação em investida refl exa - (2.219) - - - (2.219)
Lucro do período - - - - 19.593 19.593
Destinações:
 Reserva legal - - 940 - (940) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (4.463) (4.463)
 Retenção de lucros - - - 14.190 (14.190) -
Em 31 de março de 2018 70.500 (2.219) 3.471 36.321 - 108.073
Ajuste exercício anterior - - - - (78) (78)
Variação participação em investida refl exa - (509) - - - (509)
Lucro do período - - - - 10.896 10.896
Destinações:
 Reserva legal - - 545 - (545) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (2.587) (2.587)
 Retenção de lucros - - - 7.686 (7.686) -
Em 31 de março de 2019 70.500 (2.728) 4.016 44.007 - 115.795

Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

A Diretoria
Luiz Antonio Cornélio - Contador - CRC 1SP 172.573/O-5

 2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.896 19.593
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado com derivativos - -
Total do resultado abrangente do exercício 10.896 19.593

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo as Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

 2019 2018
Despesas administrativas (2.394) (2.674)
Lucro operacional 9.349 18.193
Resultdo fi nanceiro: Receitas fi nanceiras 2.518 2.783
Despesas fi nanceiras 15 4
LAIR 11.883 20.980
Impostos correntes (987) (1.387)
Lucro líquido 10.896 19.593

BBx Pagamentos S.A. 
(em organização)

Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 27 de janeiro de 2020
Data e Horário: 27/01/2020, às 10 horas. Local: Rua Jandiatuba, 630, Conjunto 605, Torre A, Vila Andrade, SP, SP, CEP: 05716-150 (“Sede da Companhia”). Mesa: Roberto de Jesus Cardassi, 
Presidente; William Tadeu Batista, Secretário. Presença: Srs. (i) Roberto de Jesus Cardassi, RG 30.036.182-8 SSP/SP e CPF 259.796.778-60; (ii) André Massao Onomura, RG 29.758.652 
SSP/SP e CPF 258.281.908-57; (iii) Renato Sanchez Gonzalez Junior, RG 771835337 SSP/BA e CPF 809.991.235-72; e (iv) William Tadeu Batista Silva, RG 28.284.862-9 SSP/SP e CPF 
275.220.908-81. Ordem do Dia: (i) deliberar a respeito da proposta de constituição da BBx Pagamentos S.A.; (ii) discutir e deliberar sobre o projeto de Estatuto Social da Companhia em orga-
nização; e (iii) eleição dos membros da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) foi aprovada a proposta de constituição da BBx Pagamentos S.A. (“Companhia”); (ii) foi verifica-
da, nos termos do artigo 80, inciso I, da Lei 6.404/76, a subscrição da totalidade do capital social da Companhia, no valor total de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 de ações ordinárias, 
todas sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 cada, fixado nos termos do artigo 170, §1º, da Lei das S.A., integralmente destinado à conta de capital social, perfazendo o preço 
global de R$ 1.000.000,00, destinados integralmente à conta de capital social, pelos seguintes acionistas fundadores: I. Roberto de Jesus Cardassi, RG 30.036.182-8 SSP/SP e CPF 
259.796.778-60 (“Roberto”); II. André Massao Onomura, RG 29.758.652 SSP/SP e CPF 258.281.908-57 (“André”); III. Renato Sanchez Gonzalez Junior, RG 771835337 SSP/BA e CPF 
809.991.235-72 (“Renato”); e IV. William Tadeu Batista Silva, RG 28.284.862-9 SSP/SP e CPF 275.220.908-81 (“William”). As 1.000.000 de ações ordinárias emitidas são totalmente subscritas 
e parcialmente integralizadas na proporção de 10%, conforme autorizado no artigo 80, III, da Lei das S.A. (Lei 6.404/76) do valor total do capital social, atestado no Boletim de Subscrição 
constante do Anexo I, devidamente rubricado pelos presentes, e o comprovante do depósito da importância recebida dos subscritores em moeda corrente nacional feito no Banco do Brasil, na 
Cidade de SP, SP, a título de integralização de 10% do valor total do capital social, comprovante esse que integra esta Ata como Anexo II; (iii) foi lido e aprovado o Estatuto Social da Companhia 
que, rubricado pelas partes, passa a integrar a presente Ata como Anexo III; (iv) tendo sido observadas todas as formalidades legais e declarada definitivamente constituída a BBx Pagamentos 
S.A., procedeu-se à eleição dos Srs. Roberto, André, Renato e William, todos acima qualificados, que, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que integram a presente ata 
como Anexo IV, passam a ocupar os cargos de Diretores sem designação específica da Companhia; (v) foi aprovado, a título de remuneração global anual para os administradores da Socie-
dade, o valor de até R$ 24.000,00 até a próxima AGO da Sociedade, já incluídos os valores referentes aos benefícios e às verbas de representação, de acordo com o disposto no artigo 152 da 
Lei nº 6.404/76; (vi) foi decidido que as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76 serão realizadas no DOESP e Jornal O Dia; e (vii) os administradores ora eleitos foram autorizados a praticar 
todo e qualquer ato necessário para a formalização da constituição da Companhia ora aprovada, incluindo, mas sem limitação, registros na JUCESP e demais órgãos competentes. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos 
e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. SP/SP, 27/01/2020. Mesa: Roberto de Jesus 
Cardassi - Presidente; William Tadeu Batista Silva - Secretário. Acionistas presentes: André Massao Onomura; Renato Sanchez Gonzalez Junior; Roberto de Jesus Cardassi; William Tadeu 
Batista Silva; Visto da Advogada: Ana Lidia Salvatore Schulz Frehse - OAB/SP: 417.893 - CPF/ME: 409.594.298-32. JUCESP - NIRE 3530054964-3 em 21/02/2020. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geal. Estatuto Social -  Capítulo I - Da Denominação, Sede, Duração e Objeto: Artigo 1º: Sob a denominação de “BBx Pagamentos S.A.’’, fica constituída uma sociedade anô-
nima, que se regerá por este Estatuto e, nos casos omissos, pelas disposições legais que lhe forem aplicadas. Artigo 2º: O objeto da sociedade será a prestação de serviços de pagamento, 
como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, que incluem, mas não se limitam aos seguintes serviços: (a) disponibilização de pagamento, aporte, transferência e/ou saque de 
recursos mantidos em contas de pagamentos pré-pagas; (b) execução ou facilitação de instrução de pagamento, inclusive transferência originada ou destinada a conta de pagamento; (c) geren-
ciamento de contas de pagamento pré-pagas detidas por pessoas físicas ou jurídicas; (d) gestão do uso de moeda eletrônica; (e) emissão de instrumentos de pagamento pré-pagos; e (e) con-
versão de moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa. Artigo 3º: A sociedade terá a sua sede a Rua Jandiatuba, 630, Conjunto 605, Torre A, Vila Andrade, São Paulo, SP, 
CEP: 05716-150, podendo criar e manter sucursais, agências, filiais e escritórios em todo o território nacional, a critério da Diretoria. Artigo 4º: O prazo de duração da sociedade será indeter-
minado.  Capítulo II - Do Capital e das Ações: Artigo 5º: O capital social subscrito é de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 de ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
parcialmente integralizado no valor de 100.000,00, em moeda corrente nacional. §1º: As ações serão ao portador ou nominativas, desde que integralizadas, a vontade dos acionistas, e indivi-
duais em relação à sociedade, que reconhecerá um proprietário para cada ação. §2º: Os acionistas terão direito de preferência na compra das ações dos que desejarem se retirar da sociedade, 
e este direito deverá ser exercido por escrito pelo interessado dentro do prazo máximo de 30 dias a contar da data do competente aviso de venda das ações. §3º: Os acionistas não ofertantes 
em caso de proposta de venda de ações, poderão, alternativamente ao exercício do direito de preferência, optar por alienar a totalidade das suas ações conjuntamente com as Ações Ofertadas 
(o “Direito de Tag Along”). Artigo 6º: Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.  Capítulo III – Da Administração da Sociedade: Artigo 7º: A sociedade será ad-
ministrada por uma Diretoria composta de 04 membros acionistas ou não, mas residentes no país e com designação de Diretor com mandato de 03 anos, sendo facultada a reeleição. Artigo 
8º: A Diretoria terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere para assegurar o funcionamento regular da sociedade, podendo assumir obrigações em nome desta, contrair empréstimos, 
fazer a aquisição de maquinário para ampliação ou renovação das instalações, podendo dar as garantias necessárias, inclusive penhores, ficando, ainda, autorizada a instalar, manter e extinguir 
filiais, sucursais ou agências em qualquer parte do território nacional. §1º: Para alienar, onerar ou gravar bens imóveis, necessário se torna o consentimento expresso dos senhores acionistas, 
outorgado em Assembleia especialmente convocada para esse fim. §2º: Cada Diretor, dentro de sua esfera de ação, fica investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações rela-
tivos aos fins da sociedade, podendo representá-la em juízo ou fora dele, observadas as normas a seguir estabelecidas: Ao Diretor-Presidente incumbe presidir as Assembleias Gerais Ordiná-
rias e Extraordinárias, reuniões da Diretoria ou quaisquer outras, apresentar relatórios mensais do movimento, com as considerações que julgar necessárias, sugerindo medidas no sentido de 
melhoria técnica da produção ou quaisquer outras do interesse social; organizar de um modo geral e fiscalizar tudo que for diretamente relacionado com o funcionamento da empresa. Ao Dire-
tor Financeiro incumbe, separadamente, dirigir todos os negócios sociais de qualquer natureza ou espécie, desde que estejam dentro dos fins da sociedade; representar, ativa e passivamente, 
em Juízo ou fora dele, e perante as Repartições Publicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias e quaisquer entidades ou pessoas, onerar bens móveis ou mercadorias, assinar papéis, 
livros e documentos; emitir, sacar, aceitar e endossar letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, cheques e demais títulos de créditos; endossar conhecimentos de transportes em geral; 
receber dinheiro, passar recibo e dar quitação; assinar contratos de qualquer natureza e escrituras públicas e particulares; abrir e movimentar contas em Bancos e estabelecimentos de crédito, 
emitindo e endossando cheques. Ao Diretor de Operações incumbe o controle da operação como um todo, de modo a manter a empresa em pleno funcionamento; e, ao Diretor de Tecnologia e 
Informação, incumbe o controle total e o pleno funcionamento dos sistemas da empresa. §3º: A Diretoria poderá, a qualquer tempo, nomear um ou mais procuradores para fins específicos, 
devendo tal autorização levar as assinaturas de pelo menos 2 Diretores. Artigo 9º: Na hipótese de vaga ou impedimento temporário de um dos Diretores, será o mesmo substituído pelo outro, 
que acumulará as funções até que se eleja o substituto. Artigo 10: Os Diretores terão a sua remuneração fixada pela Assembleia que os eleger, e só perceberão quando no exercício de seus 
cargos, estendendo-se também as gratificações e percentagens que lhes forem atribuídas. Artigo 11: No caso de vaga ou impedimento definitivo do cargo de qualquer dos Diretores, a sua 
substituição se fará por nova eleição na Assembleia Geral que, para isso será convocada. § Único: O Diretor substituto que for eleito completará o mandato do Diretor substituído. Artigo 12: No 
caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor-Presidente, a sua substituição será feita pelo Diretor Financeiro. Artigo 13: Em caso de ausência ou impedimento temporário de algum 
Diretor, o Diretor remanescente promoverá uma reunião e indicará o substituto. Artigo 14: No caso de vaga de todos os cargos da Diretoria, o Conselho Fiscal indicará, dentre os acionistas, os 
Diretores substitutos para funcionarem até que a Assembleia Geral eleja a nova Diretoria.  Capítulo IV - Do Conselho Fiscal: Artigo 15: A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 
membros efetivos e outros tantos suplentes, acionistas ou não, mas residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral e que poderão ser reeleitos. § Único: A remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 16: O Conselho Fiscal tem os poderes e as atribuições que a lei lhe confere.  Capítulo V - Da 
Assembleia Geral: Artigo 17: As Assembleias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias, presididas pelo Diretor-Presidente, e na sua ausência ou impedimento, pelo acionista escolhido entre 
os presentes, a quem caberá escolher o Secretário. Artigo 18: A AGO se reunirá anualmente, nos quatro primeiros meses de cada ano, para discutir, examinar e aprovar o relatório, balanço 
geral e demais contas da Diretoria, assim como o parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre qualquer assunto de interesse social. Artigo 19: A AGE se reunirá quando convocada e delibe-
rará sobre o projeto constante no edital de convocação. Artigo 20: Aos acionistas será admitida a presença nas assembleias, uma vez que sejam exibidas as ações ou certificados de seu de-
pósito em estabelecimentos bancários. Capítulo VI - Do Exercício Social, Lucros, Reservas e Dividendos: Artigo 21: O ano social encerrar-se-á em trinta e um de Dezembro de cada ano, 
quando, então, será procedido o levantamento geral do balanço. §1º: A sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em qualquer outra época do ano, obedecendo-se nesses casos, aos 
preceitos técnicos constantes no artigo 22 deste Estatuto. §2º: A diretoria poderá, em qualquer tempo, antecipar, pela forma que julgar conveniente, a distribuição de dividendos, em função dos 
balanços levantados, subordinando-se essa medida a aprovação posterior da Assembleia Geral. §3º: Os balanços poderão ser certificados por peritos, em sociedade revisora de reconhecida 
idoneidade, podendo, a revisão, ter caráter permanente e ficando a Diretoria autorizada a instituí-la e mantê-la. Artigo 22: Os lucros líquidos, regularmente apurados nos balanços, serão distri-
buídos na seguinte conformidade: 5% para a constituição de Reserva Legal; o restante será distribuído como dividendos aos acionistas, e como percentagem a Diretoria e terá as demais apli-
cações que forem deliberadas pela Assembleia Geral, sob proposta da Diretoria. § Único: A atribuição de porcentagem da Diretoria somente se verificará quando aos acionistas for assegurado 
um dividendo mínimo estabelecido pela Lei 6.404/76. Artigo 23º: Os dividendos, uma vez aprovados pela AGO, serão distribuídos aos acionistas em época determinada pela Diretoria, median-
te aviso aos interessados. Artigo 24º: Os dividendos não reclamados no prazo de 3 anos, prescreverão em favor da sociedade.  Capítulo VII - Da Liquidação: Artigo 25º: A sociedade entrará 
em liquidação nos casos previstos em lei, competindo a Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação e determinar a sua remuneração. 
Artigo 26º: Os casos omissos serão regulados pela Lei nº 6.404/1976, e legislação posterior.  Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 27º: Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Es-
tado de São Paulo para dirimir qualquer disputa ou controvérsia que possa vir a surgir entre a sociedade, seus acionistas, Diretores e membros do Conselho Fiscal, relacionada ou oriunda, em 
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76 e neste Estatuto Social.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO 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, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de 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 no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. 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. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.

DATA: 30/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 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. 9.601.610-
3-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.

São Paulo, 11/03/2020 .
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

11 - 20 - 30/03/2020.

SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 23.150.901/0001-65 - NIRE nº 35.300.481.429

EXTRATO DA RE-RATIFICAÇÃO DA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 5/12/2019, às 10 horas, na sede social, em São 
Paulo/SP, dispensada convocação e com 100% do 
capital social. Mesa: Presidente: Douglas Cruz da Silva; 
Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. Delibera-
ções unânimes aprovadas: Retifi car o item “Delibera-
ções” na ata de A.G.O. de 28/10/2019: i) onde consta no 
item 1, “30/6/2018”, passará a constar “30/6/2019”; 
ii) onde consta no item 2, “30/6/2018” passará a constar 
“30/6/2019”; e iii) onde consta no item 3, “30/6/2019” 
passará a constar “30/6/2020”. Dando-se nova redação 
ao item “Deliberações”, todos os demais itens permane-
cem inalterados. Jucesp nº 43.289/20-4 em 22/1/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os associados que estejam quites com as suas obrigações
estatutárias da “Organização Desportiva e Cultural Olho do Futuro”, para
participarem da Assembleia Geral à realizar-se no dia 26 de Março de 2020 ás 19:00
horas em primeira chamada e ás 19:30 horas em segunda e última chamada na Av.
Taquandava nº 827 – Sala 2 – Bairro Cidade Ipava - São Paulo/SP, para apreciarem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Contas dos exercícios
anteriores; 2-) Adequação Estatutária; 3-) Eleição e posse do Presidente, Vice-Presidente
e Membros Efetivos do Conselho Fiscal; 4-) Instituir Sub-Sede. São Paulo, 10 de
Março de 2020. Paulo Henrique de Almeida Portela – Presidente.       11, 12 e 13/03

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 782.601 em 28 de
novembro de 2019 a requerimento de DACIO LUIZ OLIVEIRA PROTTA, brasileiro, médico, RG nº
4.901.201SSP/SP e CPF nº 912.909.708-82 e sua mulher CELI LUCONE, brasileira, médica, RG nº 7.743.273-
3 e CPF nº 094.142.138-48, casados na vigência da Lei 6.515/77, sob o regime da comunhão de bens,
conforme escritura de pacto antenupcial, devidamente registrada sob nº 11.201, neste Registro, residentes
e domiciliados na Avenida Juriti nº 646, Moema, cep 04520-001, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Dacio Luiz Oliveira Protta e sua mulher Celi Lucone, acima qualificados, requereram
a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre os prédios e respectivos
terrenos, situados na Avenida Juriti nºs 654 e 656, em Indianópolis – 24º Subdistrito, devidamente descritos
nas respectivas transcrições nºs 66.607 e 66.608, no 14º Registro de Imóveis, de propriedade de Maria Lucila
de Oliveira e Heloísa de Oliveira, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 20 anos. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze)
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos
autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de Janeiro de 2020. 11 e 26/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009412-67.2019.8.26.0008. O MM. Juiz
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE EDIMARIO MERGULHÃO MERQUES, RG 8.582.772, CPF:
095.936.104-99, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por ZENAIDE
DAMASCENO ALVES TAGLIERI. 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$ 12.052,44, 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 20 de fevereiro de 2020. 11 e 12/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008153-28.2016.8.26. 0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a C. G. DE OLIVEIRA MANUTENCAO ME, que
tramitam os autos a ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008153-28.2016.8.26.0007, movido por
BANCO DO BRASIL S/A, haja vista o pedido de cobrança formulado por BANCO DO BRASIL S/A. Estando
a executada em local incerto e não sabido foi determinada a citação/intimação por edital do devedor para, NO
PRAZO DE TRÊS (03) DIAS, efetuar o pagamento do débito de R$ R$ 449.800,24, acrescido das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios (reduzido pela metade daquele fixado (10%) para o caso de
pagamento neste prazo), ou OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO no prazo legal de QUINZE (15) dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736 e 738 do CPC). bem como a intimação do
executado do arresto realizado (fl. 251/254: R$ 4.438,44), sob pena de conversão em penhora. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 11 e 12/03

INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Processo nº 0006787-57.2019.8.26.0009. A Dra. MÁRCIA DE SOUZA DONINI
DIAS LEITE, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente - São Paulo, na forma
da lei, etc. Faz saber a GFORCE AUTO CENTER LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.407.392/0001-21, estabelecida
em local incerto e não sabido; HÉLIO PEREIRA, inscrito no CPF nº 34653422834 e ERICK FERNANDES,
inscrito no CPF nº 33073495894, que BANCO DO BRASIL S/A, iniciou Cumprimento de Sentença, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 286.581,56 (duzentos oitenta e seis mil quinhentos oitenta e um reais e
cinquenta e seis centavos), referente o contrato bancário. Estando os executados em local ignorado, foi
expedido o presente edital, para que em 15 dias, comprove o pagamento do valor indicado pela parte credora,
devidamente atualizado e acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por
cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total (art. 523, caput e § 1º e art. 85,§§
1º e 2º, CPC), ressaltando que não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, iniciar-se-á o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a parte executada,
nos próprios autos, sua impugnação. 11 e 12/03
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EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014489-88.2015.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA BERGAMASCO
DOS SANTOS VENINO, Brasileiro, Casada, Agente Administrativa, RG 41964619-X, CPF 359.504.198-47,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Aguia de Haia Condominium,
visando o recebimento da quantia de R$ 7.723,53 (08/2015) - acrescida de juros moratórios, multa e atualização
monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios – referente à despesas condominiais da
Unidade Condominial Bloco E, Apto. 11 do condomínio do autor.Encontrandose a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 10 e 11/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – BLOQUEIO BACEN - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0051719-
16.2003.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLARA ALINE DE
MIRANDA, CPF 275.903.918-83, tramita de uma ação de Monitória, em fase de cumprimento, movida por
Associação Colégio Espanhol de São Paulo. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, acerca do bloqueio/transferência determinados sobre a quantia
depositada em sua conta bancária junto ao Banco C6 S/A, no montante de R$ 15.344,17 (em novembro/2019)
e para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, manifeste-
se nos termos do §3º, artigo 854, do NCPC. Na ausência de manifestação, converter-se-à o valor em penhora
(artigo 854, § 5º, NCPC), com regular prosseguimento do feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de
2020. 10  e 11/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010009-22.2019.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA
MARINI, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JULIANA DE LIMA CANDIDO, brasileiro(a), solteiro, autônomo,
inscrito(a) no CPF sob o n°. 313.590.878-00, que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A., inscrito no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, ação: Busca e Apreensão, relativa ao
bem: marca GM - CHEVROLET modelo VECTRA GLS/EXPRES.2. ano fabricação 1997, chassi
9BGJK19BWVB535946, placa CLO- 2061, cor AZUL e renavam nº 000690373287, e não localizada a requerida,
defere-se edital, para que no prazo de 05 dias, efetue o pagamento, podendo em 15 dias oferecer resposta
, ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, nos termos do artigo 257 do NCPC. Será o presente, afixado
e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. J - 10 e 11/03

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023498-06.2017.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA APARECIDA DE QUEIROGA
CAVALCANTE, RG 3429581, CPF 075.712.444-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo, alegando em síntese: firmou com a Requerida
contrato de prestação de serviço educacional, tendo como beneficiária a jovem MARIA GEOVANA
CAVALCANTE DE QUEIROGA, no 3º ano do ensino fundamental I, assinado em 28/12/2015, para o ano letivo
de 2016, em 12 parcelas mensais e fixas no valor de R$ 526,00, ocorre que a Requerida não honrou integralmente
com as suas obrigações, razão pelo qual houve perda do desconto pactuado e o valor da dívida perfaz quantia
de R$ 5.786,00. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 07 de agosto de 2019.       10 e 11/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0076835-59.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CÉSAR AUGUSTO
VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ung Ki Lee, CPF 129.662.988-60, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero 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, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 77.112,82 (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 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 13 de fevereiro de 2020. 10 e 11.03
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Sérgio Sette é anunciado como
piloto reserva e de testes da Red Bull

Página 8 São Paulo, quarta-feira, 11 de março de 2020

A dupla brasileira Evan-
dro e Bruno Schmidt (RJ/DF)
estrou com dois bons resul-
tados na etapa quatro estre-
las de Doha (Qatar), pelo Cir-
cuito Mundial de vôlei de
praia 2020. Os representan-
tes do Brasil em Tóquio con-
seguiram duas vitórias pela
fase de grupos na madrugada
e manhã de terça-feira. Com
isso, garantiram a primeira
posição e uma vaga direta nas
oitavas de final da competi-
ção.

Evandro e Bruno começa-
ram o dia vencendo os belgas
Koekelkoren/Tom van Walle
por 2 sets a 1 (12/21, 21/14,
15/9), em 45 minutos. Evan-
dro comentou a primeira par-
tida internacional da dupla
em 2020, ano onde terão um
grande desafio com a dispu-
ta dos Jogos.

“É sempre bom voltar a
jogar o Circuito Mundial,
nos preparamos muito para
chegar aqui e dar nosso me-
lhor. Não tem nenhum jogo
fácil. Se não se concentrar e
entregar 100%, pode ficar de
fora já na fase de grupos de
grandes eventos. E aqui não
foi diferente. Tivemos um
jogo mais complicado na es-
treia contra a Bélgica, come-
çamos mal. Mas felizmente
nos sets seguintes consegui-
mos impor nosso ritmo para
vencer”, disse Evandro.

No segundo jogo do dia,
triunfo por 2 sets a 0 (21/
1 5 ,  2 1 / 1 7 )  c o n t r a
os  nor te-americanos  Sl i -
ck/Allen, garantindo a pri-
meira posição da chave F.
Assim, os brasileiros evi-
tam a disputa de uma roda-
d a  e l i m i n a t ó r i a  e x t r a
(Round 1), indo direto às
oitavas. Evandro analisou.

“A segunda partida foi

Circuito Mundial

Evandro e Bruno
Schmidt largam

 com vitórias e vão
às oitavas de final

em Doha
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Dupla superou na fase de grupos os belgas Koekelkoren/
Tom van Walle e norte-americanos Slick/Allen, garantindo
vaga nas oitavas

Evandro durante partida pela fase de grupos em Doha

contra os norte-americanos,
enfrentamos muitas vezes
recentemente, inclusive na
Copa do Mundo de 2019,
onde eles nos superaram. Es-
tudamos bastante e conse-
guimos jogar bem. Está ven-
tando bastante em Doha, mas
conseguimos controlar nos-
sa bola, não mudou nosso pa-
drão de jogo. Bruno fez uma
partida muito boa, ótimas de-
fesas, por isso um placar um
pouco mais elástico.”, disse
Evandro, que completou.

“Feliz por voltar ao cená-
rio mundial, temos grandes
objetivos, grandes compro-
missos, e sempre queremos
mais. Foi um bom primeiro
passo, ir às oitavas de final
direto, mas é só o começo,
tem muita coisa pela frente.
Temos que manter essa con-
centração, a imposição do
nosso estilo contra as duplas
adversárias”.

Evandro e Bruno são os
únicos representantes brasi-
leiros na competição, que
conta apenas com o naipe
masculino. A fase de grupos
em Doha conta com 32 equi-
pes, divididas em oito gru-
pos com quatro duplas cada,
jogando entre si.

Os primeiros colocados
avançam direto às oitavas de
final (Round 2), enquanto
segundos e terceiros dispu-
tam uma rodada extra, a re-
pescagem (Round 1), e a par-
tir desta fase, os jogos se-
guem no formato de elimi-
natória direta, com oitavas,
quartas, semifinais e finais.

A decisão será na próxi-
ma sexta-feira (13). As du-
plas campeãs em Doha re-
cebem 800 pontos  no
ranking do Circuito Mundi-
al e uma premiação de cer-
ca de R$ 95 mil.

Brasileiro de 21 anos irá trabalhar para as equipes Red Bull Racing e Alpha Tauri na F-1

Sergio  Sette Câmara

Na manhã de segunda-feira
uma importante mudança nos
bastidores da F-1 atingiram dire-
tamente os fãs da categoria, em
especial ao público do Brasil. O
piloto Sergio Sette Câmara foi
anunciado pela Red Bull como
seu novo piloto reserva, de tes-
tes e desenvolvimento. Sette Câ-
mara volta ao guarda-chuva da
gigante austríaca dos energéti-
cos após ter sido desligado do
programa de jovens pilotos no
fim do ano de 2016.

Na Fórmula-1, principal ca-
tegoria do automobilismo mun-
dial, Sette Câmara irá desenvol-
ver o seu trabalho abrangendo
tarefas nas duas escuderias da
marca, ou seja, Aston Martin
Red Bull Racing e Scuderia Al-
pha Tauri. Seu trabalho será exe-
cutado em parceria com o anti-
go reserva do time, o suíço Se-
bastien Buemi.

Sérgio irá acompanhar a Red

Bull no Paddock F-1 durante pra-
ticamente toda a temporada. Ele
viajará para as corridas com as
duas equipes além da atuação
conjunta com Buemi no trabalho
em simulador. Sérgio também

estará disponível pilotando os
carros de F-1 de temporadas an-
teriores para apoiar o crescente
programa Running Show Car que
a Red Bull desenvolve em várias
partes do mundo.

“Estou extremamente feliz
por me juntar novamente à fa-
mília Red Bull, agora como
seu piloto reserva e de testes
para a temporada 2020 de Fór-
mula 1. Eu assisto à F1 desde
os cinco anos de idade e me
sinto honrado por ter essa
oportunidade de trabalhar com
a Aston Martin Red Bull Ra-
cing e a Scuderia Alpha Tauri.
Me preparei muito por toda a
minha carreira e estou pronto
para encarar os desafios cada vez
maiores que minhas funções na
F-1 irão exigir”, comentou o mi-
neiro de 21 anos.

Sette garantiu os pontos ne-
cessários para obter a Super Li-
cença da F1 após concluir em
quarto o Mundial de F-2 em
2019. O brasileiro já inicia o seu
trabalho junto à Red Bull neste
fim de semana, no Grande Prê-
mio da Austrália – abertura da
temporada 2020.
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Kartismo

Alberto Otazú vence a segunda
consecutiva da F4 Akasp

Alberto Otazú venceu a primeira no kart de Rogério Cebola e a segunda etapa no kart de Hélio Bianchi

Edu Abrantes usufruiu do prêmio por ser campeão da AKSP,
estreando na F4 Akasp

O piloto Alberto Otazú (Pai-
ller Racing/Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/No
Fire Services/Speed Truck/Rol-
ley Ball/AVSP) começou com
força total no longo campeona-
to de F-4 da Associação de Kart
Amador de São Paulo (Akasp).
Menos de uma semana após vi-
tória na abertura do certame, ele
venceu ontem (09/3) a segunda
etapa de forma dominante, lide-
rando de ponta a ponta e ainda

estabelecendo a volta mais rápi-
da. Na segunda posição, 12s788
atrás terminou Otávio Lotfi, que
assumiu a liderança isolada do
torneio. Otazú ocupa a segunda
e terceira posições, ao lado de
Hélio Bianchi e Rogério Cebo-
la, respectivamente.

“Estou feliz por vencer a se-
gunda etapa seguida, com karts
diferentes e manter a minha in-
vencibilidade em 2020. Agrade-
ço e dedico esta vitória ao dono

do kart desta vez e meu parceiro
Hélio Bianchi”, comemorou
Otazú, que no ano passado foi
vice-campeão da categoria justa-
mente ao lado de Bianchi.

Logo na largada Alberto Ota-
zú saiu na frente, mas na primeira
curva levou um toque de Otávio
Lotfi, que espalhou e perdeu vá-
rias posições. Enquanto Otazú ia
abrindo vantagem na frente, Lotfi
ia fazendo voltas rápidas e recu-
perando posições, até ultrapassar
Emílio Di Bisceglie e assumir a
vice-liderança. Na 20ª volta Ota-
zú ganhou um ponto extra pela
volta mais rápida (39s841).

As brigas intermediárias
eram intensas, principalmente
entre André Relvas, Rogério Ce-
bola e Heraldo Brasil, que che-
garam a seguir nesta ordem.
Campeão do ano passado ao lado
de seu filho Bruno, Arnaldo Bi-
ondo não conseguiu um bom de-
sempenho desta vez e terminou
em sétimo.

A novidade desta etapa foi o
retorno de Sandro Ferraris ao cam-
peonato, e a estreia de Edu Abran-
tes, como prêmio por ter vencido
o campeonato da AKSP (Associa-
ção dos Kartistas de São Paulo) no

ano passado, na categoria Gradu-
ados e também na Sênior.

A terceira das 40 etapas será
no dia 18/3, novamente no Kar-
tódromo Granja Viana, com os
seis primeiros desta prova lar-
gando em posições invertidas.

O campeonato da Akasp é
composto por cinco turnos, com
oito etapas cada. A decisão do
certame sempre fica para o tur-
no final, que começa com a pon-
tuação recalculada depois das
bonificações ao fim das 32 pri-
meiras etapas. O certame de F-4
é disputado com karts Mega dos
próprios pilotos, mas acertos de
chassi fixos, equipados com
motor Honda GX 390, de 18 hp,
equalizados e sorteados pela
MFS Racing. A novidade desta
temporada é a utilização dos
pneus Lecont.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Au-
tomóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Rol-
ley Ball, Speed Truck, Pailler
Racing. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde, Dire-
ção para a Vida e Rotary Club
Ponte Estaiada.
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Stock Car

Julio Campos terá Fábio Carbone como
dupla na etapa que abre a temporada
O piloto Júlio Campos já defi-

niu seu convidado para a corrida de
duas duplas, que abre a temporada
2020 da Stock Car, em Goiânia, no
dia 29 de março. O paranaense terá
ao seu lado Fábio Carbone.

Campos, que nesta tempora-
da fará sua estreia pela Crown
Racing, e terá Lubrax, linha de
lubrificantes da BR Distribuido-
ra, como principal patrocinador,
se diz feliz com a chegada de
Carbone e acredita muito no po-
tencial da dupla: “Conheço o Fá-
bio desde que comecei no kart e
ele sempre foi uma referência.
Ele é um piloto muito conheci-
do lá fora pelas várias categorias
que disputou, mas ainda não teve
a chance merecida no Brasil. Vai
ser uma boa parceria”, destacou.

Fábio Carbone, 39 anos, foi o
grande rival de Felipe Massa no iní-

cio da carreira. Ambos começaram
juntos e disputaram ponto a ponto
o título do Campeonato Brasileiro
de Fórmula Chevrolet em 1999,
que ficou com o piloto da Willia-
ms por um ponto. Fora do país, Car-
bone disputou a Super GT, catego-
ria japonesa foi vice-campeão em
2007, a Fórmula Renault, Fórmula
3, e Fórmula Renault 3.5, em que
foi vice-campeão em 2008.

“Participei de todas as edi-
ções das corridas de dupla. A
ideia da prova é muito legal, por-
que oferece uma oportunidade a
mais de 20 novos pilotos, mos-
trarem seu trabalho. Em 2014,
formei dupla com o Julio e fi-
quei muito feliz em nesse ano
receber novamente o convite
dele para reeditarmos a dupla. Ele
é um piloto muito rápido e expe-
riente, que disputou o título nas

Fabio Carbone e Julio Campos

três últimas temporadas e a Cro-
wn é uma equipe campeoníssima,
o que gera grandes  expectativas
para a corrida”, disse Carbone.

O Autódromo de Goiânia re-
ceberá no dia 29 de março a pri-
meira etapa da maior categoria
do Brasil.
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