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Homem de 62 anos é o primeiro
a morrer de coronavírus no país
Bolsonaro confirma fechamento
de fronteira com a Venezuela
Copom faz 2ª reunião do ano
para definir taxa básica de juros
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Todos os países da Europa
devem tomar as ações “mais
ousadas” possíveis para tentar
interromper ou retardar a epidemia da doença Covid-19,
causada pelo novo coronavírus, disse na terça-feira (17) o
diretor europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Em comentários depois de
uma reunião online com representantes do Ministério da Saúde de toda a região, Hans Kluge,
diretor regional da OMS para a
Europa, afirmou estar “muito satisfeito” ao ver o Reino Unido
intensificando as recomendações para o distanciamento social e instou todos os países a
trabalharem juntos e aprenderem
um com o outro.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

31º C
20º C

Noite

Após registrar a primeira
morte pelo novo coronavírus (Covid-19) na terça-feira (17), a atualização do Ministério da Saúde
registrou 291 casos, contra 234
identificados na terça-feira. A
maior diferença se deu nos casos
suspeitos, que pularam de 2.064
para 8.819, quase quatro vezes.
São Paulo segue liderando,

com 164 casos. O estado vem
seguido do Rio de Janeiro (33),
Distrito Federal (21), Pernambuco (16) e Rio Grande do Sul
(10). Também possuem casos
Santa Catarina e Minas Gerais
(sete), Goiás e Paraná (seis),
Ceará (cinco), Sergipe e Mato
Grosso do Sul (quatro), Bahia
(três) e Amazonas, Rio Grande

do Norte, Alagoas e Espírito Santo (um).
“A diferença dos casos suspeitos é porque existia em vários estados e que não estavam
sendo vali dados muito provavelmente a checagem manual.
Afirmamos que era melhor utilizar o sistema automatizado.
Mas é mais importante mostrar
aumento de notificação do que
ficar só nos 2 mil casos”, afirmou Júlio Croda, da equipe do
Ministério da Saúde, na entrevista coletiva concedida sobre
o balanço do dia.
O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, confirmou
a primeira morte por Covid-19
em São Paulo. “Em quase 300
casos tivemos primeiro óbito.
Não podemos falar isso porque
podemos ter seis óbitos amanhã.
Não temos condição de falar a letalidade. Brasil é um país jovem,
vamos ver como isso funciona”,
declarou.
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio do Decreto nº
59.283, declarou situação de
emergência no município a
partir desta terça-feira (17/
03). O documento, assinado

pelo prefeito Bruno Covas,
foi publicada no Diário Oficial
de hoje e vigorará enquanto
durar a situação de emergência, nos termos da Lei nº
13.979, de 2020.
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Bolsa sobe quase 5% e
dólar cai levemente em
dia de recuperação
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Associação recomenda
reduzir horário de
funcionamento de shoppings
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Igor Fraga é o mais
novo membro da
Red Bull Junior Team
O jovem mineiro Igor Fraga, 21 anos, é daqueles atletas
que nasceram para surpreender
os fãs do esporte. Depois de
vencer o primeiro Mundial do
famoso game Gran Turismo,
único campeonato virtual homologado pela FIA (entidade
máxima do automobilismo), e
de fazer o mesmo no McLaren
Shadow, campeonato realizado
pela equipe britânica de F1,
Fraga agora entra no círculo
dos aspirantes à categoria maior do esporte a motor. Na segunda-feira (16), o piloto de
Ipatinga foi anunciado como o
novo membro da Red Bull Junior Team.
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F4 Akasp tem continuidade
nesta quarta-feira
O mais longo campeonato
do kartismo vai ter continuidade na noite desta quarta-feira
(18) no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP). A terceira
das 40 etapas da F-4 da Associação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) começa com a
liderança de Otávio Lotfi, com
58 pontos, apenas um de vantagem sobre a dupla Alberto
Otazú/Hélio Bianchi, e dois
sobre a dupla Alberto Otazú/
Rogério Cebola.

Full Time e Texaco renovam
pela 7ª temporada seguida
e seguem com Piquet

EURO

A pandemia do coronavírus
segue interferindo na rotina das
pessoas e eventos em todo o
mundo. Com o adiamento da primeira e da segunda etapas da Stock Car, inicialmente marcadas
para o dia 29 deste mês em Goiânia (GO) e 12 de abril no Velopark (RS), a equipe Full Time
Sports segue atenta às medidas
de prevenção e cuidados com
seus colaboradores.
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Compra: 5,48
Venda:
5,48

Nelson Piquet Jr

Foto/Divulgação

“Como o Otávio (Lotfi)
corre sozinho, ele se beneficiou de sua constância nas primeiras posições para assumir
a ponta, mas estamos por perto para ‘roubar’ esta liderança”, comentou Alberto Otazú
Otazú (Pailler Racing/Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/
Speed Truck/Rolley Ball/
AVSP), vencedor das duas etapas, mas cada um com o kart
de dupla diferente. Página 8

Kartódromo Granja Viana
segue orientação da CBA
e suspende calendário
de competições

O brasileiro durante uma das etapas na Nova Zelândia: campeão
em 2020

DÓLAR

Turismo
Compra: 4,79
Venda:
5,19

Governo de SP declara
situação de emergência com
medidas para evitar
disseminação do coronavírus

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,98
Venda:
4,98

coronavírus. No caso do paciente de 62 anos, Uip destacou que
era do grupo de risco, pela idade
e por apresentar outras doenças.
“Foi uma manifestação rápida da
doença”, disse Uip.
O secretário estadual da
Saúde de São Paulo, José
Henrique Germann, disse que
a ocorrência de óbitos por
coronavírus já era esperada,
devido à situação de pandemia.
“Infelizmente os óbitos são esperados. Mas lamentamos muito o óbito, e manifestamos consideração à família. Isso é muito
triste. Mas esse óbito não deve
criar pânico na população”,
acrescentou Uip.
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Foto/ Pedro Bragança

OMS faz
apelo para
que Europa
tome ações
“mais
ousadas”

Foto/Marcello Casal JrAgência Brasil

Líderes da União Europeia
(UE) concordaram na terçafeira em fechar as fronteiras
da Europa por 30 dias para
impedir a propagação do coronavírus, mas também em
estabelecer vias rápidas nas
divisas de seus países para
manter a circulação de mercadorias, disseram os próprios líderes do bloco após uma
videoconferência.
A presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der
Leyen, afirmou em entrevista coletiva que caberia aos
países europeus implementar
o fechamento de suas fronteiras para cidadãos de países terceiros.
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Número de casos de
coronavírus confirmados
no Brasil sobe para 291

Foto/ Toyota Racing

UE concorda
em fechar
fronteiras por
30 dias para
conter
coronavírus

A primeira morte de
coronavírus no Brasil é de um
homem, de 62 anos, morador
de São Paulo, que também tinha comorbidades como diabetes e hipertensão. Ele deu
entrada em um hospital privado, não identificado, no sábado (14), e faleceu na segundafeira, (16). Os primeiros sintomas se manifestaram no dia 10
de março. O paciente não tinha histórico de viagem.
Segundo o coordenador do
Centro de Contingência do
Coronavírus de São Paulo, David
Uip, quatro óbitos no estado estão sendo investigados para saber se foram infectados por

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
O Kartódromo Granja Viana
definiu nesta semana pelo adiamento do calendário da Copa São
Paulo de Kart, que teria sua terceira
etapa realizada no dia 4 de abril e
do Endurance 10 Horas São Paulo-Paris, competição que seria realizada no dia 28 de março e premiará os vencedores com uma vaga

nas 24 Horas de Kart na França.
A organização tomou a decisão de acordo com às orientações do Governo para conter
a pandemia de coronavírus, colocando a saúde de todos os pilotos, funcionários, organizadores e familiares em primeiro lugar.
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Aulas da rede estadual de SP
iniciam suspensão
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA 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 www.cesarneto.com foi um dos
pioneiras no Brasil. O Email é cesar@cesarneto.com e o twitter é @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Preocupado com a saúde dos 54 colegas, funcionários, assessores e os frequentadores, o vereador e presidente Eduardo
Tuma (PSDB) toma todas as providências pra que o Palácio Anchieta seja exemplo pro Brasil no combate ao mutante e mortal
corona vírus
.
PREFEITURA (SP)
Mais jovem prefeito da História (Século 21), Bruno Covas
(PSDB) vai literalmente morar e dormir no Palácio Matarazzo.
Ele quer dar exemplo de como se age em ocasiões como esta.
Apesar do mutante e mortal corona vírus, Bruno tá em plena campanha pela reeleição 2020
.
ASSEMBLEIA (SP)
Filho do deputado federal Vanderlei Macris (ex-deputado estadual - PSDB - e ex-presidente da ALESP), o deputado e presidente Cauê Macris vai adequando a ALESP contra o mutante e
mortal corona vírus. Aliás, a ALESP sempre aplica a vacina contra as gripes mais comuns
.
GOVERNO (SP)
Dono do PSDB ‘liberal de centro’, João Doria tá muito empenhado em prevenir homens e mulheres idosos, que segundo os
médicos especialistas em Saúde pública são os que mais correm
riscos no Estado de São Paulo. Em campanha Presidencial 2022,
é questão de honra
.
CONGRESSO (BR)
A dupla do DEM (ex-PFL) - deputado federal Rodrigo Maia
(RJ) e senador Alcolumbre (AP) - vai entrando pra História como
quem tomou todas as providências pra que o mutante e mortal
corona vírus não vitime ainda mais parlamentares, funcionários e
por óbvio frequentadores
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Embora seja um Presidente que acredita na recuperação do
Brasil, Jair Bolsonaro já sabe que se o mutante e mortal corona
vírus esticar sua escalada até julho ou agosto, o Brasil não escapará da recessão que atingirá os USA, a China, a Índia e a Russia.
Assim não, estará OK
.
PARTIDOS
Vereador Caio Miranda (saindo do PSB), está entre o PSL, o
PATRIOTA ou o DEM (ex-PFL). No PSL, a deputada federal Joice é candidata à prefeitura paulistana; no PATRIOTA o deputado
(ALESP) Arthur do Val é o candidato e no DEM a candidatura é
pra vice do prefeito Covas
.
HISTÓRIAS
Ex-governador Alckmin não pensa em disputar a prefeitura
paulistana em 2020. O ex-vice governador de Mario Covas vai
lutar pra voltar ao Palácio Bandeirantes, ou disputar uma cadeira
no Senado (em 2022 haverá a disputa de apenas 1 das 3 que cada
Estado detém)
.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO foi se tornando referência na
imprensa, através da sua coluna (diária) de política. Foi homenageado com a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo

twitter @CesarNetoReal
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Na segunda-feira (16) as escolas da rede estadual de São
Paulo começaram a ser suspensas gradualmente. Até sexta-feira (20) as unidades estarão abertas para que os responsáveis pelos estudantes se organizem para
mantê-los em casa.
A partir do dia 23 de março,
as escolas estarão fechadas por
tempo indeterminado. A medida
visa diminuir o risco de contaminação do novo coronavírus.
Na segunda pela manhã, o
secretário estadual da Educação
Rossieli Soares apresentou uma
videoconferência direcionada
aos dirigentes regionais, prefeitos, secretários municipais de
educação, supervisores e diretores de escola.
Também participaram o secretário estadual da Saúde, José
Henrique German; a presidente
da Undime-SP Márcia Bernardes; secretário da Educação do
município de São Paulo Bruno
Caetano; e o presidente do Conselho Estadual da Educação Hubert Alqueres.
Rossieli tirou dúvidas e reforçou a importância do distanciamento social neste momento e a necessidade de proteger
os idosos.
Na terça-feira (17), todos os
trabalhadores da Seduc com
mais de 60 anos farão home
office. “Ao restringir o contato
social tentamos evitar o aumento exponencial dos casos. Estudos apontam que a cada três dias
o número de casos poder dobrar.
Sem esse tipo de medida [de suspender as aulas], podemos vai
chegar a um colapso.”

O secretário lembrou ainda
que em muitos casos, crianças e
jovens não apresentam sintomas,
mas podem ser transmissores do
vírus, pondo em risco as próprias famílias e os servidores da
escola. Rossieli ressaltou que a
Seduc fará comunicações frequentes com toda a comunidade
escolar por diversos canais, e
pediu atenção às fake news.
“Procure informações em
sites oficiais do Governo, se
houver dúvidas nos enviem. Vamos evitar as fakes news, que não
colaboram em nada, o que nos
ajuda é o senso de colaboração.
Esse vírus começou com uma
pessoa e se espalhou. Para combatê-lo, a solução é trabalhar junto”, reforça o secretário.
Suspensão das aulas
Durante esta semana os alunos ausentes não receberão faltas e não haverá aplicação de
conteúdo pedagógico.
O Conselho Estadual da
Educação se reúne nesta quarta-feira (18) para discutir
como as escolas poderão manter atividades pedagógicas
mesmo a distância e dessa forma garantir os dias letivos previstos pela legislação.
“Estamos em um processo de
construção, nós temos um inimigo em comum. Como se defender? Com muita união e solidariedade e acolhimento. As
medidas estão sendo tomadas”,
afirmou presidente do Conselho
Estadual da Educação Hubert
Alqueres.
A Seduc também estuda parcerias com empresas de tecno-

logia para disponibilizar conteúdos por meio de EAD (ensino a
distância). Além disso, a pasta
analisa a questão do fornecimento de merenda para os estudantes mais vulneráveis.
As aulas na rede municipal de
São Paulo também serão fechadas gradualmente assim como
no estado. O secretário municipal de Educação Bruno Caetano
lembrou que até a última sexta-feira as pessoas que não tinham viajado para o exterior e
também não tinha tido contato
com pessoas diagnosticadas
pelo coronavírus, sentiam-se
protegidas. Mas agora a doença mudou de patamar.
“Por isso houve mudanças
nas medidas anunciadas, para que
a gente possa preservar as nossas crianças e nossas famílias. A
pessoa que mora em um bairro
distante da cidade de São Paulo
precisa entender que existe o
risco da contaminação doméstica. É preciso tomar cuidado com
isso”, explica Bruno Caetano.
Rede particular e municípios
A orientação é para que a
rede particular, assim como os
demais municípios do estado,
também acompanhem a medida. A presidente da UndimeSP, Marcia Bernardes, afirmou a importância de os municípios pequenos, do interior do estado, aderirem à suspensão como prevenção ao
novo coronavírus.
“Conversem com seus prefeitos e ouçam a orientações da
Undime, passadas em conjunto

com a Secretaria da Educação.
A suspensão das aulas não significa isolamento e sim, distanciamento social. Se a gente
conseguir fazer isso de forma
coletiva, no estado todo, temos
mais chances de retomar a rotina das aulas o quanto antes”,
diz Marcia.
No caso da educação infantil, que fica a cargo dos municípios, o secretário Rossieli Soares lembrou que há ainda a dificuldade de conscientizar crianças muito pequenas a não colocarem as mãos na boca ou ainda
tossirem cobrindo a boca.
Saúde
Na videoconferência o secretário estadual da Saúde José
Henrique German reforçou que
80% das pessoas infectadas pelo
covid-19 terão sintomas leves.
“As pessoas que apresentam sintomas não precisam procurar
serviço de saúde, só se eles se
agravarem. E a entrada é sempre
pela UBS”, explica German.
Desde sexta-feira, a transmissão do vírus passou a ser comunitária, ou seja, não ocorre
mais somente entre pessoas que
fizeram viagens internacionais.
Como a transmissão ocorre
por meio de gotículas, por via
respiratória, todo cuidado é importante. Helena Sato, diretora técnica da secretária de Saúde, lembra que neste período é
necessário evitar até mesmo
beijos, abraços e apertos de
mãos. “Nós brasileiros somos
muito efusivos, vamos ter de
mudar o comportamento por
um período.”

Governo de SP declara situação de
emergência com medidas para evitar
disseminação do coronavírus
A Prefeitura de São Paulo,
por meio do Decreto nº 59.283,
declarou situação de emergência no município a partir desta
terça-feira (17/03). O documento, assinado pelo prefeito Bruno Covas, foi publicada no Diário Oficial de hoje e vigorará
enquanto durar a situação de
emergência, nos termos da Lei
nº 13.979, de 2020.
As medidas adotadas pela
Prefeitura são as seguintes:
I - Poderão ser requisitados
bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa;
II - Nos termos do art. 24, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, fica autorizada a dispensa
de licitação para aquisição de
bens e serviços destinados ao
enfrentamento da emergência.
Os responsáveis por órgãos
da administração direta, autarquias e fundações com unidades
de atendimento ao público deverão manter os serviços essenciais, avaliando a possibilidade de
suspensão, redução ou alteração
dos serviços, no intuito de reduzir, no período de emergência,
o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento.
Os equipamentos da Prefeitura deverão reorganizar a jornada de trabalho dos servidores,
permitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recai-

am fora dos horários de pico do
sistema de transporte público da
capital.
Por conta do Decreto, ficam
suspensas por 60 dias as férias
deferidas ou programadas dos
servidores das áreas de saúde,
segurança urbana, assistência
social e do serviço funerário.
Servidores com infecção
pelo coronavírus receberão licença para o tratamento de saúde. Quem regressou no Brasil
vindo de países não endêmicos
recentemente deverá trabalhar
em regime home office pelo
período de sete dias, contados
da data do reingresso. Já quem
veio de regiões consideradas
pelas autoridades de saúde e
sanitária endêmicas pela infecção do coronavírus deverá permanecer trabalhando em home
office por 14 dias.
Durante o período da emergência as servidoras gestante e
lactantes, os maiores de 60
anos de idade, ou pessoas
com risco de desenvolvimento de sintomas mais graves
decorrentes da infecção pelo
coronavírus, também devem
seguir sua rotina de trabalho
em regime home office, não
impactando na manutenção do
funcionamento da unidade de
trabalho. Esses servidores
não poderão ser escalados em
postos de atendimento direto,
com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não lhes

seja aplicável o regime home
office.
Também está proibida a realização de provas de concurso
público da administração direta,
autarquias e fundação. As unidades da Prefeitura também deverão adiar as reuniões, sessões e
audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso
possível, por meio remoto.
Os prédios municipais deverão manter a ventilação natural
e adotar rotinas de limpeza e
manutenção dos aparelhos de ar
condicionado, observadas as orientações das autoridades de saúde e sanitária, do ambiente de
trabalho. Também serão adotadas medidas mais restritas de
acesso aos prédios, observando
as peculiaridades dos serviços
prestados, disponibilizando outros canais como alternativa para
evitar ou reduzir a necessidade
de comparecimento pessoal nas
unidades de atendimento.
As empresas que prestam
serviços com terceirização de
mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, deverão
acompanhar diariamente seus
colaboradores, adotando providências de precaução definidas
pelas autoridades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis
ou infectados pelo coronavírus.
A medida também prevê a
suspensão ou adiamento, em especial em relação às pessoas in-

seridas no grupo de risco de evolução para os sintomas graves
decorrentes da infecção pelo
coronavírus, do comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas
de vida ou quaisquer outras providências administrativas.
Todos os prédios públicos
deverão conter orientações aos
servidores sobre a doença COVID-19 e as medidas preventivas, além de dispor de máscaras,
álcool em gel, e outros outros
materiais e insumos recomendados para todos os servidores que
exerçam atividades de atendimento ao público.
Os administradores dos parques municipais deverão promover ações de orientação aos frequentadores sobre o coronavírus
e afixar cartazes de alerta e prevenção em todos eles.
Todos os cursos, oficinas e
eventos similares, promovidos
pelo município de São Paulo
estão suspensos. O atendimento presencial deverá ser mantido, porém mediante prévio agendamento, exceto nas áreas de
saúde, segurança urbana, assistência social e serviço funerário.
Fica determinado o fechamento imediato de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais públicos municipais, além
da suspensão de programas municipais que possam ensejar a
aglomeração de pessoas, tais
como o “Ruas Abertas”.

Fundação Procon-SP promove
atividades da Operação Corona
Vinculada à Secretaria da
Justiça e Cidadania, a Fundação Procon-SP iniciou na segunda-feira (16) a Operação
Corona em farmácias e supermercados da capital. O objetivo é fiscalizar a abusividade
na venda de álcool gel 70% e
máscara de proteção.
Equipes de fiscalização
compararão os valores praticados nos últi mos três meses
por meio de conferência de notas fiscais para verificar os aumentos de preços praticados

nestes últimos dias. O fabricante também será fiscalizado caso
o revendedor alegue que está
apenas repassando o reajuste.
A iniciativa, que será por
tempo indeterminado, fiscalizará 60 estabelecimentos nesta segunda (16) e terça-feira
(17). Segundo o Código de
Defesa do Consumidor
(CDC), é caracterizada como
prática abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos
ou serviços e obter vantagem
desproporcional.

Infrações
Se constatada a infração, o
estabelecimento responderá a
processo administrativo e poderá ser multado em valores
de até R$ 10.118.679,45. O
consumidor que se deparar
com algum valor de produtos ou serviços relacionados ao coronavírus que considere abusivo poderá registrar denúncia junto ao
Procon-SP por aplicativo,
portal e telefone 151 (para
cidades atendidas pelo có-

digo de acesso 11).
O aplicativo pode ser baixado nas plataformas Android
ou iOS (Play Store ou App
Store). Já no site, o internauta deve acessar o endereço
www.procon.sp.gov.br e clicar
no botão “Faça sua reclamação” para acessar a área de login e se cadastrar. O consumidor receberá um e-mail de
confirmação de cadastro e,
acessando novamente, poderá
fazer a reclamação no botão
específico para o coronavírus.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Ipea aponta aumento da
demanda por bens industriais
O consumo de bens industriais no mercado brasileiro
cresceu 9,3% em janeiro de
2020 em relação a dezembro
de 2019, segundo o Indicador
de Consumo Aparente de Bens
Industriais do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
(Ipea). Ele mede a soma das
importações de bens industriais
e da produção industrial que não
foi exportada.
O crescimento foi mais for-

te na demanda por importações,
que cresceram 14,6% em relação a dezembro. Já a demanda
por bens industriais nacionais
aumentou 8%.
Na comparação de janeiro de
2020 com o mesmo mês de
2019, a alta do consumo aparente de bens industriais foi de
5,4%, incluindo importações e
produção local. O crescimento
da demanda por bens nacionais
também foi de 5,4%, enquanto

o da compra de bens importados
foi de 6,2%.
Mais números da pesquisa
Quando analisado o consumo
acumulado dos 12 meses encerrados em janeiro, houve alta de
0,1%. Nesse período, a produção industrial caiu 1%, segundo
a Pesquisa Industrial Mensal, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os bens de consumo semi e
não duráveis tiveram queda de
1,5% no consumo, enquanto os
bens de capital subiram 18,3%.
Também houve alta na demanda
de bens intermediários em janeiro: 5,8%.
Dos 22 segmentos da indústria de transformação, 17 tiveram alta na demanda, sendo destaque o de outros equipamentos
de transporte, com 31,9% de
avanço. (Agencia Brasil)

Copom faz 2ª reunião do ano
para definir taxa básica de juros
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) fez na terça-feira (17) e
nesta quarta-feira (18) a segunda reunião do ano para definir a
taxa Selic, atualmente em 4,25%
ao ano. O avanço do novo coronavírus e a instabilidade do mercado financeiro na última semana levaram à indefinição sobre
o destino dos juros básicos da
economia.
No início da semana passada, a maioria das instituições financeiras consultadas pelo boletim Focus, do Banco Central,
previa a manutenção da Selic,
que está no menor nível da história. No entanto, a forte alta do
dólar e a queda da bolsa nos últimos dias provocaram uma inversão de expectativas. A curva
de juros no mercado futuro subiu, indicando que parte dos
agentes financeiros aposta em
um possível aumento da Selic.
Há quase duas semanas,

quando as turbulências no mercado financeiro começaram a se
intensificar, o Banco Central
emitiu comunicado no qual informou que compararia os efeitos da desaceleração da economia e da deterioração dos ativos
financeiros sobre a inflação antes de tomar uma decisão sobre
a Selic. No comunicado, a autoridade monetária avaliava que a
baixa demanda prevalecia, o que
impediria o repasse da alta do
dólar para os preços. Algumas
instituições financeiras interpretaram a nota como uma indicação de que os juros poderão
baixar na próxima reunião.
Copom
O Comitê de Política Monetária reúne-se a cada 45 dias. No
primeiro dia do encontro são
feitas apresentações técnicas
sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e
mundial e o comportamento do

mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom,
formado pela diretoria do BC,
analisam as possibilidades e definem a Selic.
O Banco Central atua diariamente por meio de operações de
mercado aberto – comprando e
vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na
reunião.
A Selic, que serve de referência para os demais juros da
economia, é a taxa média cobrada em negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional,
registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia.
Ao definir a Selic, o Copom
considera as alterações anteriores nos juros básicos suficientes para chegar à meta de inflação, objetivo que deve ser perseguido pelo BC.
Ao reduzir os juros básicos,

a tendência é diminuir os custos
do crédito e incentivar a produção e o consumo. Entretanto, as
taxas de juros do crédito não
caem na mesma proporção da
Selic. Segundo o BC, isso acontece porque a Selic é apenas uma
parte do custo do crédito.
Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob
controle e não correm risco de
ficar acima da meta de inflação.
Quando o Copom aumenta a
Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
A meta de inflação, definida
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é 4% em 2020;
3,75% em 2021 e 3,50% em
2022, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. (Agencia
Brasil)

Caixa inicia 5ªfeira pagamento
do abono do PIS
A Caixa Econômica Federal
inicia nesta quinta-feira (19) o
pagamento do Abono Salarial –
Programa de Integração Social
(PIS) calendário 2019/2020
para os trabalhadores nascidos
em maio e junho. Os titulares de
conta individual na Caixa com
cadastro atualizado e movimentação na conta receberam o crédito automático antecipado na
terça-feira (17). Esse é o último lote do pagamento do PIS do
calendário 2019/2020.
Os valores variam de R$ 88
a R$ 1.045, de acordo com a
quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em ju-

lho, com os nascidos naquele mês.
São mais de 3,5 milhões de
trabalhadores nascidos em maio
e junho, totalizando R$ 2,6 bilhões em recursos a serem injetados na economia. O valor do
benefício pode ser consultado
no Aplicativo Caixa Trabalhador,
no site da Caixa ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800
726 0207.
O prazo final para o saque do
abono salarial do calendário de
pagamentos 2019/2020 de todos
os trabalhadores é 30 de junho
próximo.
Em todo o calendário, cerca
de R$ 17 bilhões serão disponibilizados para mais de 21,8 milhões de beneficiários. Até o
momento, 16,2 milhões de tra-

balhadores sacaram o benefício,
num total de R$ 12,8 bilhões.
Quem tem direito ao saque
Tem direito ao benefício o
trabalhador inscrito no PIS há
pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por
pelo menos 30 dias em 2018,
com remuneração mensal média
de até dois salários mínimos.
Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano base 2018.
Quem possui o Cartão do
Cidadão e senha cadastrada pode
se dirigir a uma casa lotérica, a
um ponto de atendimento Caixa
Aqui ou aos terminais de autoa-

tendimento do banco.
Caso não tenha o Cartão do
Cidadão e não tenha recebido
automaticamente em conta Caixa, o valor pode ser retirado em
qualquer agência da instituição
financeira, apresentando o documento de identificação oficial
com foto.
Pasep
O trabalhador com vínculo a
uma empresa pública possui inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.
Os trabalhadores com inscrição
final 8 e 9 também recebem os
recursos no dia 19 deste mês.
(Agencia Brasil)

Financiamento imobiliário com recursos
da poupança mostra recuperação
Os novos financiamentos
imobiliários com recursos da
poupança e do FGTS, que tiveram o pico em 2014 com o total de R$ 155 bilhões e chegaram no fundo do poço na recessão em 2017, somando R$
102 bilhões, mostraram recuperação e em 2019 atingiu
R$ 135 bilhões. O diretor
executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(Abecip), Filipe Pontual, disse que após este desempenho, a expectativa para 2020 é
alcançar R$ 160 bilhões.
Para o diretor, os números
representam “uma super boa
recuperação”, mas ele ponderou que a confirmação dessa
expectativa depende do impacto que o coronavírus vai provocar na economia mundial e
quais os reflexos na economia
brasileira. “Se não for um impacto muito grande e no resto
do mundo o impacto for contido mais rapidamente de modo
que influencie pouco o desenvolvimento da economia brasileira, esse número vai se verificar. Se o impacto for prolongado no resto do mundo e mais
amplo do que já foi no Brasil
também, a gente não sabe. Por
enquanto, está indo muito

bem”, completou.
Embora também considere
que ainda é cedo para projetar
os efeitos do coronavírus na
economia brasileira, o professor do MBA em Gestão de Negócios, de Incorporação Imobiliária e da Construção Civil
da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Sérgio Cano, disse que
em um primeiro momento,
quando existe crise econômica que abala os mercados mundiais, as pessoas se sentem
mais seguras em investir em
um ativo real, um ativo fixo que
no caso é o imóvel.
Apesar da indefinição do
cenário futuro, o diretor da
Abecip disse que atualmente o
mercado de crédito imobiliário poupança está otimista com
o aumento de demanda por financiamentos e créditos. Os
bancos, tanto os privados,
como os públicos, veem o crédito imobiliário como um negócio importante e a competição dos cinco maiores está
muito acirrada. O interesse
vem se registrando também nos
bancos regionais menores, especialmente os públicos. “Há
uma competição ferrenha pelo
cliente e consequentemente
pela qualidade dos serviços
oferecidos e as taxas oferta-

das”, completou.
O diretor executivo da Abecip observou que as perspectivas de diversas entidades ligadas ao mercado imobiliário
apontam uma clara aceleração
de lançamentos de imóveis,
em particular em São Paulo e
ainda no Rio de Janeiro, onde
havia excesso de imóveis parados e atualmente passa por
uma recuperação gradual. Pontual chamou atenção ainda para
a queda da taxa de juros de
médio e longo prazos, que é o
que mais interessa nos financiamentos habitacionais.
O Itaú informou à Agência
Brasil que em 2019 aumentou
em 30% as concessões de crédito para pessoas físicas nos
financiamentos de imóveis
com recursos da poupança, na
comparação com o ano anterior. A última redução de taxa de
financiamento imobiliário
ocorreu em outubro do ano
passado, quando a taxa mínima
caiu de 8,1% ao ano + Taxa Referencial (TR) para 7,45% ao
ano (a.a) + TR. O total do financiamento do imóvel varia
de acordo com o valor do imóvel e o percentual de financiamento vai até 82% do valor do
bem. O tempo máximo de parcelamento é de 360 meses.

No Banco do Brasil, as operações indexadas à TR têm taxas a partir de 6,99% a.a. e pelo
IPCA a partir de 3,45% a.a.. O
financiamento é de até 80%
para imóveis residenciais e
comerciais, com valor mínimo
de R$ 20 mil.
O Santander Brasil opera
com financiamentos parceláveis em até 420 meses e taxa
mínima de juros que pode chegar a 7,99% a.a., mais a TR. As
condições são válidas para a
aquisição de unidades a partir
de R$ 90 mil.
No Bradesco os clientes
encontram as taxas na banda
mínima de TR + 7,30 % a.a. O
banco informou que está desenvolvendo uma taxa com
base no IPCA, que deve estar à
disposição dos clientes ainda
este ano.
Na Caixa, para o crédito
imobiliário baseado na TR, a
taxa mínima praticada é de
6,50% ao ano e a máxima para
8,5% a.a..Já na que varia conforme o IPCA, a taxa mínima
para imóveis residenciais enquadrados nos Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Sistema Financeiro Imobiliário
(SFI) é de IPCA+2,95% a.a. e
taxa máxima de IPCA+4,95%
a.a. (Agencia Brasil)
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UE concorda em
fechar fronteiras por
30 dias para conter
coronavírus
Líderes da União Europeia (UE) concordaram na terça-feira
em fechar as fronteiras da Europa por 30 dias para impedir a
propagação do coronavírus, mas também em estabelecer vias rápidas nas divisas de seus países para manter a circulação de mercadorias, disseram os próprios líderes do bloco após uma videoconferência.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,
afirmou em entrevista coletiva que caberia aos países europeus
implementar o fechamento de suas fronteiras para cidadãos de
países terceiros.
“O inimigo é o vírus e agora temos que fazer o possível para
proteger nosso povo e proteger nossas economias”, disse ela.
“Estamos prontos para fazer tudo o que for necessário. Não hesitaremos em tomar medidas adicionais conforme a situação
evoluir.” (Agencia Brasil)

OMS faz apelo para
que Europa tome
ações “mais ousadas”
Todos os países da Europa devem tomar as ações “mais
ousadas” possíveis para tentar interromper ou retardar a epidemia da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus,
disse na terça-feira (17) o diretor europeu da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Em comentários depois de uma reunião online com representantes do Ministério da Saúde de toda a região, Hans Kluge,
diretor regional da OMS para a Europa, afirmou estar “muito satisfeito” ao ver o Reino Unido intensificando as recomendações
para o distanciamento social e instou todos os países a trabalharem juntos e aprenderem um com o outro.
“A Europa é o epicentro da primeira pandemia de coronavírus e todos os países, sem exceções, precisam tomar as ações
mais ousadas para impedir ou retardar a disseminação do vírus”,
disse Kluge durante briefing online.
O Reino Unido endureceu sua abordagem ao surto na segunda-feira (16) com medidas para restringir a vida social na quinta
maior economia do mundo e conselhos de autoisolamento para
aqueles com mais de 70 anos que apresentem problemas de saúde subjacentes.
Itália, Espanha, França, Alemanha e outros impuseram isolamentos severos.
“Estes são tempos sem precedentes”, afirmou Kluge. “É importante que os países trabalhem juntos, aprendam uns com os
outros e harmonizem os esforços.”
Kluge, cujo escritório regional da OMS abrange 53 países,
da Islândia ao Uzbequistão, observou que o surto de Covid-19
está progredindo em velocidades diferentes em diferentes países.
Ele disse que isso se deve a fatores demográficos e outros
fatores, e significa que, em geral, os países podem ser classificados em um dos quatro cenários ou estados do surto: 1 - nenhum caso; 2 - primeiro caso; 3 - primeiro aglomerado; 4 - primeira evidência de transmissão comunitária.
“Alguns de nossos Estados membros estão nos cenários 2 e
3, muitos estão nos 3 e 4”, afirmou Kluge. “As ações básicas em
cada cenário são as mesmas, mas a ênfase muda dependendo do
cenário de transmissão em que um país está.”
Kluge acrescentou que a experiência da China e de outros
países mostra que “quando implementados de maneira rápida e
eficaz”, testes e rastreamento de contatos combinados com medidas de distanciamento social e mobilização da comunidade “podem prevenir infecções e salvar vidas”. (Agencia Brasil)

Gol cancela todas
operações
internacionais a partir
da próxima semana
A companhia aérea Gol anunciou na terça-feira (17) que vai
cancelar a partir de 23 de março todas as suas operações internacionais até o fim de junho, incluindo destinos de América do
Sul, Estados Unidos e México.
A empresa citou necessidade de “se adequar ao novo cenário
de demanda por transporte aéreo, dado o advento do coronavírus
em nível global”. A companhia também mencionou restrições de
viagens tomadas por autoridades nos países onde opera.
Para a Argentina, a empresa começou a cortar voos em 14 de
março. Os últimos voos serão entre Rio de Janeiro e Córdoba e
Rosário, em 22 de março. Para os Estados Unidos, os últimos de
Brasília e Fortaleza para Orlando, saem dia 20, mesmo dia da
última operação para o México.
A empresa não informou a estimativa de passageiros afetados pela decisão.
Na véspera, a Gol havia informado decisão de cortar operações internacionais entre 90% e 95% da capacidade até meados
de junho. (Agencia Brasil)
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Número de casos de coronavírus
confirmados no Brasil sobe para 291
Associação recomenda
reduzir horário de
funcionamento de shoppings
A Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping (Alshop)
divulgou na terça-feira (17)
comunicado oficial sobre a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos,
“seguindo as recomendações
do Poder Público para conter
o avanço do coronavírus”.
A recomendação da associação é que as lojas passem, a
partir desta quarta-feira (18), a
abrir às 12h, e fechar às 20h. O

novo horário deverá se manter
nos dias seguintes, “até que a situação se normalize”, diz a nota.
“Entendemos que os shoppings hoje oferecem serviços
essenciais indo além de um
centro de compras como
supermercados, clínicas
médicas, laboratórios clínicos, assistência técnica de
equipamentos, serviços públicos, bancos entre outros”.
(Agencia Brasil)

Planalto fará reuniões
por videoconferência e
balanço diário da crise
O porta-voz da Presidência
da República, Otávio Rêgo Barros, informou na terça-feira (17)
que o Comitê Interministerial
criado para lidar com a crise no
novo coronavírus (Covid-19)
fará reuniões diárias, por videoconferência, para adoção de
medidas que ajudem a controlar
o avanço da doença no país.
A primeira reunião, ainda presencial, foi realizada esta manhã.
O comitê, que passou a funcionar oficialmente nesta semana, é
composto por diferentes ministérios e órgãos federais, incluindo bancos públicos, e coordenado pela Casa Civil.
“Essas reuniões serão realizadas preferencialmente de forma não presencial. O foco do
governo é dar rápida resposta aos
problemas decorrentes da pandemia do coronavírus”, disse o
porta-voz.
Após cada reunião, o portavoz fará uma declaração e atenderá aos jornalistas. A ideia é que
essa coletiva diária de imprensa
também seja realizada de forma
virtual, para evitar a aglomeração
de pessoas na sede do Poder
Executivo federal.
“Vamos implementar o briefing digital, de forma que não
seja necessário o compartilhamento desse ambiente, ainda que
haja espaço, de modo a protegêlos igualmente. Assim como a
reunião capitaneada pela Casa
Civil, na terça-feira (17), foi

presencial, a partir desta quartafeira (18) será por meio de videoconferência”, ressaltou. “A
intenção é manter essa reunião,
como já vos adiantei, todos os
dias, às 10h, com previsão de fala
do porta-voz após a mesma. No
final da tarde, ocorrerá um comunicado diário para atualização
da sociedade”, acrescentou.
Internação compulsória
Sem entrar em detalhes,
Rêgo Barros informou sobre algumas medidas que estão sendo
tomadas pelo governo federal
em meio à pandemia do Covid19. Uma delas é uma portaria do
Ministério da Justiça e Segurança Pública que deverá regulamentar quarentena à revelia do
paciente, a chamada internação
compulsória.
O Ministério da Saúde também trabalha para acelerar a
aquisição de kits de laboratório
para testes do Covid-19. Da parte do Ministério de Relações
Exteriores, o porta-voz destacou
que a pasta está acompanhando
a situação de brasileiros no exterior que estão retidos por causa do cancelamento de voos e
fechamento de fronteira adotados por diversos países. Ainda
segundo ele, não foi discutida,
durante a reunião, a possibilidade do governo brasileiro também fechar as suas fronteiras
terrestre, marítima e para voos
internacionais. (Agencia Brasil)

Maia reitera prioridade
de projetos de
combate ao coronavíus
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), reiterou na terçafeira (17) que a pauta de votações da Casa estará focada em
ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Para assegurar a análise das propostas, parlamentares afastados
poderão votar remotamente,
por meio de um aplicativo que
está sendo desenvolvido pela
Câmara a partir da próxima semana.
Os líderes partidários definiram hoje os dois primeiros projetos da pauta de votação. O primeiro, de autoria do
coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que estuda medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, Dr. Luizinho (PP-RJ),
prevê o tabelamento de preço
e a proibição de exportação de
itens como álcool em gel e
máscaras, além de ventiladores e respiradores mecânicos.
Outra medida autoriza os
gestores a usar saldos de
ações em saúde para o combate à pandemia de coronavírus (PLP 232/19). Atualmente, o uso desses recursos
oriundos do Ministério da
Saúde está condicionado à
adesão a programas e projetos
específicos e ao cumprimento dos critérios preestabelecidos por cada um deles.
Segundo Maia, o aplicativo que a Câmara está desenvolvendo vai assegurar a participação de todos os parlamentares. Atualmente, deputados acima de 65 anos estão
dispensados da atividade. O

grupo de congressistas ausentes deve aumentar na próxima
semana, quando a dispensa
deve ser estendida aos maiores de 60 anos.
Maia assegurou que o funcionamento da Câmara será
garantido com a presença de
líderes partidários e os deputados que compõem a Mesa
Diretora, em Brasília. O aplicativo deve estar disponível
até a próxima terça-feira (24).
“[O aplicativo é um] instrumento que garanta a participação de todos os deputados nos
processos de votações de matérias, preferencialmente ligadas aos impactos do coronavírus. Mantendo uma base
de líderes e da Mesa Diretora, em Brasília de forma permanente, para que estes possam coordenar os trabalhos e
garantir a discussão das matérias e que elas possam, quando prontas a voto, ter mais celeridade na sua votação”, explicou.
“É importante porque, a
partir do momento em que a
circulação das pessoas vai
sendo reduzida, a gente vai ter
dificuldade de garantir o quórum de 257 [deputados] aqui”,
completou.
O presidente da Câmara
dos Deputados afastou a possibilidade de o avanço dos
casos de coronavírus no país
levar a um eventual fechamento temporário do Congresso Nacional. “Não, nunca. O Congresso brasileiro
fechou só na ditadura. Não
vai fechar mais”, afirmou
Maia. (Agencia Brasil)

Após regis trar a primeira
morte pelo novo coronavírus (Covid-19) na terça-feira (17), a atualização do Ministério da Saúde
registrou 291 casos, contra 234
identificados na terça-feira. A maior diferença se deu nos casos suspeitos, que pularam de 2.064 para
8.819, quase quatro vezes.
São Paulo segue liderando,
com 164 casos. O estado vem
seguido do Rio de Janeiro (33),
Distrito Federal (21), Pernambuco (16) e Rio Grande do Sul
(10). Também possuem casos
Santa Catarina e Minas Gerais
(sete), Goiás e Paraná (seis),
Ceará (cinco), Sergipe e Mato
Grosso do Sul (quatro), Bahia
(três) e Amazonas, Rio Grande
do Norte, Alagoas e Espírito
Santo (um).
“A diferença dos casos suspeitos é porque existia em vários estados e que não estavam
sendo validados muito provavelmente a checagem manual.
Afirmamos que era melhor utilizar o sistema automatizado.
Mas é mais importante mostrar
aumento de notificação do que
ficar só nos 2 mil casos”, afirmou Júlio Croda, da equipe do

Ministério da Saúde, na entrevista coletiva concedida sobre
o balanço do dia.
O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, confirmou
a primeira morte por Covid-19
em São Paulo. “Em quase 300
casos tivemos primeiro óbito.
Não podemos falar isso porque
podemos ter seis óbitos amanhã.
Não temos condição de falar a
letalidade. Brasil é um país jovem, vamos ver como isso funciona”, declarou.
Em relação aos casos suspeitos, São Paulo possui 5.047,
seguido por Rio de Janeiro
(859), Minas Gerais (563),
Bahia (354), Rio Grande do Sul
(300) e Distrito Federal (253).
A região com menor número de
suspeitas continua a sendo a
Norte (96), enquanto a com
mais pessoas em investigação é
a Sudeste (6.538). Os casos descartados somam 1.899.
Do total, 57% são casos importados (aqueles contraídos
fora do país), 32% são oriundos
de transmissão local (adquiridos
de pessoas que foram infectadas
fora do país) e 12% são resultado de transmissão comunitária

(quando as autoridades não conseguem identificar a cadeia de
infecção e o primeiro paciente
ou quando já ultrapassou a quinta geração da rede de contágio).
Outros 2% ainda estão em investigação.
Aumento de casos nos próximos meses
A avaliação apresentada pelo
ministério é que a situação deve
piorar nos próximos meses, com
aumento dos casos. A situação,
se adotadas as medidas e recomendações, só deve resultar em
um alívio do quadro no segundo
semestre.
“Vamos passar 60 a 90 dias
de muito estresse. Para que
quando chegar no fim de julho
entra no plateau [estabilidade].
Em agosto e setembro podemos
estar voltando [a normalidade]
desde que construamos a imunidade de mais de 50% das pessoas”, projetou Mandetta.
O ministro ponderou que
com o aumento das iniciativas de
distanciamento social é preciso
ter atenção para não gerar impactos prejudiciais. “Temos que ter
cuidado com medidas restritivas

que impeçam abastecimento de
grandes eixos. Temos que tomar
medidas mas sem causar mais
problemas”, ponderou.
Primeira morte por Covid-19 no Brasil
A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou na
terça-feira (17) a primeira morte no país em decorrência do
novo coronavírus. O paciente era
um homem, de 62 anos, morador de São Paulo, que também
tinha comorbidades como diabetes e hipertensão. Ele deu entrada em um hospital privado, não
identificado, no sábado (14), e
faleceu na segunda-feiara (16).
Os primeiros sintomas se manifestaram no dia 10 de março. O
paciente não tinha histórico de
viagem. Quatro óbitos estão sendo investigados em São Paulo
por suspeita de infecção pelo
novo coronavírus, Covid-19. A
informação é do secretário de
Saúde estadual de São Paulo,
José Henrique Germann, e do
infectologista David Uip, coordenador do Comitê de Contigência do Coronavírus em São Paulo. (Agencia Brasil)

Bolsonaro confirma fechamento
de fronteira com a Venezuela
O presidente Jair Bolsonaro
confirmou que o governo federal vai fechar parcialmente a
fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima,
a partir desta quarta-feira, (18),
por causa da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). A medida deverá ser publicada na
forma de uma portaria interministerial das pastas da Justiça
e Segurança Pública e das Relações Exteriores. Segundo o
presidente, a restrição valerá
apenas para o trânsito de pessoas e não afetará a circulação

de mercadorias.
"Nesta quarta-feira tem a
portaria. Não é o fechamento total, o tráfego de mercadorias vai
continuar acontecendo. Se você
fecha o tráfego com a Venezuela,
a economia de Roraima desanda
e, em parte, a da Venezuela também. Não temos como tomar medidas radicais, não vai dar certo",
afirmou na portaria do Palácio do
Alvorada, residência oficial.
Para Bolsonaro, que tratou
a situação da Venezuela como
exceção, o fechamento de
fronteiras com outros países

não resolve o problema da circulação do coronavírus e disse que a crise não pode ser tratada como histeria.
"Não tem como você evitar
o tráfego de pessoas ali. Há uma
certa histeria, como se fechar
fronteira resolvesse o problema", afirmou.
Teste do coronavírus
O presidente também comentou que já fez um novo teste
para diagnóstico do Covid-19 e
que divulgará o resultado assim
que recebê-lo. "Não chegou o

resultado, mas chegando, se for
positivo ou negativo eu vou divulgar, sem problema nenhum".
Na semana passada, um primeiro teste para a infecção deu negativo para Bolsonaro.
O presidente, familiares e
auxiliares que o acompanharam
em viagem aos Estados Unidos, há pouco mais de uma semana, estão sendo monitorados e examinados depois da
confirmação de que 14 integrantes da comitiva testaram
positivo para o novo coronavírus. (Agência Brasil)

Polícia recaptura 517 presos que
fugiram de três presídios paulistas
Pelo menos 517 presos que
fugiram de três presídios do estado de São Paulo no fim da tarde de segunda-feira (16) foram
recapturados.
Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, a situação já foi controlada nos Centros de Progressão Penitenciária de Mongaguá,
Tremembé e Porto Feliz, além
da ala de semiaberto da Penitenciária de Mirandópolis.
Até o momento, foram recapturados 184 detentos em
Mongaguá, 82 em Tremembé e
251 em Porto Feliz. A secretaria não informou quantos detentos fugiram. Em Mirandópolis
não houve fuga.
De acordo com a secretaria,

as fugas e atos de insubordinação ocorreram por conta da suspensão da saída temporária, que
ocorreria na terça-feira (17).
“Todas as unidades abrigam
apenas presos em regime semiaberto, que é o preso que tem a
possibilidade de sair para trabalhar ou estudar durante o dia e
retornar, e que por lei tem direito a cinco saídas temporárias
por ano”, diz a secretaria, por
meio de nota.
Ela explicou que a saída temporária que beneficiaria 34 mil
sentenciados do regime semiaberto foi suspensa em razão da
pandemia de Covid-19 (novo
coronavírus).
Acrescentou que o objetivo
é o de prevenir a instalação e

propagação do vírus entre uma
população vulnerável, já que,
com a volta dos presos liberados, haveria o risco de o vírus
ser levado ao interior das unidades.
Aulas são suspensas
Em publicação na noite de
segunda-feira em redes sociais,
a prefeitura de Mongaguá lamentou o fato, e comunicou o
cancelamento das aulas das creches e escolas municipais , visando questões de segurança
para a população e servidores
municipais. A prefeitura também
pediu que as pessoas evitem sair
de casa até a normalização da
situação.
“AAdministração Municipal

fará uma atualização sobre o funcionamento das mesmas para o
restante da semana. A prefeitura
alerta que a população evite sair
de casa até que a situação se normalize. Vendo qualquer suspeito, ligue 190 ou 153. Cabe ressaltar que está em curso uma
ação conjunta das Forças de Segurança (Polícia Militar, Polícia
Militar Rodoviária, Romu de
Mongaguá e Guarda Civil Municipal), a fim de recapturar os
detentos”, diz a nota publicada
numa rede social.
A reportagem tentou contato com a prefeitura de Mongaguá, mas não teve sucesso. As
prefeituras de Tremembé e a de
Porto Feliz ainda não se manifestaram. (Agencia Brasil)

Senado terá sessões à distância
a partir da próxima semana
A Comissão Diretora do Senado instituiu na terça-feira (17)
o Sistema de Deliberação Remota (SDR). Com isso, senadores poderão discutir e votar matérias à distância, com o uso de
uma plataforma de comunicação
móvel conectados à internet. Os
senadores utilizarão um computador ou smartphone para participar das sessões. A expectativa
da Mesa Diretora é começar
aplicar a sessão remota a partir
da próxima semana. Ainda não há
data estipulada para o retorno
das sessões presenciais.
A medida foi tomada para
restringir o fluxo de pessoas no
Senado, em virtude do risco de
contaminação do novo coronavírus (Covid-19). Junto com a
autorização da deliberação remota, o presidente da Casa, Davi
Alcolumbre, determinou a restrição de pessoas no Senado e
no Congresso. Dentre as medidas está a determinação do teletrabalho para pessoas com mais
de 65 anos, gestantes e imunodeprimidos. Aos outros servidores também está dispensado o

registro de ponto e a recomendação do teletrabalho sempre
que possível.
Uma central localizada no
Senado coordenará as sessões,
em ações como pedidos de palavra e as votações. Essa central
se dividirá entre auxiliar o presidente da sessão, que estará
em uma sala da Secretaria Especial de Informática do Senado (Prodasen), e prestar assistência aos demais senadores
que tiverem problemas com o
software. Um grupo de técnicos também auxiliará senadores
que queiram participar da sessão
por telefone.
“Imagine que o senador está
em um local sem internet e queira exercer seu direito de voto.
Através de uma série de sistemas
de identificação, faremos com
que o áudio dele, ao telefone,
entre na sessão e ele possa se
pronunciar, eventualmente chegar a votar por telefone”, disse
o secretário-geral da Mesa, Luiz
Fernando Bandeira de Mello,
durante o anúncio da medida, na
tarde de hoje.

Para o vice-presidente do
Senado, Antonio Anastasia
(PSDB-MG), a sessão remota
não vai prejudicar eventuais
acordos entre lideranças parlamentares, tão comuns nas sessões deliberativas. “Nada impede que durante o processo de
discussão os parlamentares se
comuniquem por telefone, por
internet. É perfeitamente viável
fazê-lo. É possível que possamos
ter esse tipo de convergência que
se dará, especialmente na palavra entre os líderes”. As comissões do Senado também poderão usar a plataforma para suas
votações. Em relação às deliberações plenárias, cada sessão só
terá um item na pauta.
Anastasia reforçou que essa
é uma medida emergencial, para
tratar apenas de temas urgentes.
“São matérias de natureza urgente, relevantes. Não é para o dia a
dia. Estamos diante de uma situação excepcional; portanto, medidas excepcionais”. A princípio,
o sistema só será usado em sessões do Senado. Não há previsão, por enquanto, de uso desse

sistema para sessões do Congresso Nacional.
Pelo Twitter, o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP) disse que a medida
vai preservar a saúde de parlamentares e servidores da Casa.
Proposta de 2018
A ideia de votação de matérias à distância não é nova. Ela
foi trazida ao Senado em 2018,
pelo então senador Cristovam
Buarque, do Distrito Federal.
Por isso, já havia estudos do Prodasen a respeito, o que facilitou
a sua aplicação. Em 2018, Cristovam buscava uma solução para
a realização das sessões em
meio à crise gerada pela greve
dos caminhoneiros, ocorrida
naquele ano.
Durante o episódio, houve
desabastecimento de combustível nos postos de todo o Brasil,
além de obstrução de estradas.
Segundo Anastasia, o senador
Alessandro Vieira (CidadaniaSE) referendou a ideia de Cristovam, trazendo-a à tona novamente. (Agencia Brasil)
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Bolsa sobe quase 5% e dólar cai
levemente em dia de recuperação
Em meio a medidas emergenciais no Brasil e nos Estados
Unidos, o mercado financeiro
teve um dia de trégua. A bolsa de
valores, que na segunda-feira caiu
14%, recuperou parcialmente as
perdas. O dólar caiu um pouco,
mas continuou acima de R$ 5.
O índice Ibovespa, da B3, a
Bolsa de Valores brasileira, fechou a terça-feira (17) aos
74.617 pontos, com alta de
4,85%. O índice oscilou bastante, chegando a operar em baixa no
início das negociações, mas reagiu no fim da manhã. Na máxima
do dia, por volta das 13h10, chegou a subir 8,5%, mas desacelerou durante a tarde.
Depois de bater recorde nominal – sem a inflação –na segunda-feira, o dólar comercial
encerrou a terça-feira, vendido
a R$ 5,002, com queda de R$

0,044 (-0,88%). Na mínima do
dia, por volta das 15h20, a moeda chegou a cair para R$ 4,96.
A divisa acumula alta de
24,66% em 2020.Na terça-feira, o Banco Central (BC) vendeu
US$ 2 bilhões de das reservas
internacionais em leilões de linha. Nessa modalidade, a autoridade monetária vende recursos
das reservas com o compromisso de recomprar o dinheiro daqui a uns meses.
Estados Unidos
O Federal Reserve, Banco
Central norte-americano, passou a comprar dívidas de curto
prazo diretamente das empresas.
Chamado de Mecanismo de Financiamento de Papéis Comerciais, o sistema tinha sido usado
pela última vez em 2008. Esse
tipo de procedimento alivia ime-

diatamente o caixa de empresas
endividadas e complementa a
redução dos juros básicos a zero
e a injeção de US$ 700 bilhões
na economia norte-americana.
Pacote de medidas
No Brasil, o mercado reagiu
ao pacote de estímulos anunciado pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, que pretende injetar até US$ 143,5 bilhões na
economia para aliviar os efeitos da crise provocada pelo
novo coronavírus, que reduz a
produção e o consumo por causa de restrições à circulação de
pessoas.
Petróleo
A intensificação da guerra de
preços do petróleo entre Arábia
Saudita e Rússia continuou a abalar o mercado. No domingo (15)

à noite, o governo saudita anunciou que aumentará ainda mais a
produção de petróleo, inclusive
alugando navios petroleiros para
ficarem estacionados na costa
do país.
O barril do tipo Brent voltou
a cair na terça-feira. Por volta
das 18h, a cotação estava em US$
28,75, com recuo de 4,33%.
Desde 2003, o barril não era vendido abaixo dos US$ 30. As
ações da Petrobras, as mais negociadas na bolsa, que ontem
desabaram cerca de 15%, chegaram a subir, mas fecharam o
dia em queda. Os papéis ordinários (com direito a voto em
assembleia de acionistas) caíram 0,38% nesta terça. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) recuaram 0,69%.
(Agencia Brasil)

Homem de 62 anos é o primeiro
a morrer de coronavírus no país
A primeira morte de coronavírus no Brasil é de um homem, de 62 anos, morador de
São Paulo, que também tinha
comorbidades como diabetes
e hipertensão. Ele deu entrada em um hospital privado,
não identificado, no sábado
(14), e faleceu na segunda-feira, (16). Os primeiros sintomas se manifestaram no dia 10
de março. O paciente não tinha
histórico de viagem.
Segundo o coordenador do

Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David
Uip, quatro óbitos no estado estão sendo investigados para saber se foram infectados por coronavírus. No caso do paciente
de 62 anos, Uip destacou que era
do grupo de risco, pela idade e
por apresentar outras doenças.
“Foi uma manifestação rápida da
doença”, disse Uip.
O secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique
Germann, disse que a ocorrên-

cia de óbitos por coronavírus já
era esperada, devido à situação
de pandemia. “Infelizmente os
óbitos são esperados. Mas lamentamos muito o óbito, e manifestamos consideração à família. Isso é muito triste. Mas esse
óbito não deve criar pânico na
população”, acrescentou Uip.
Segundo o coordenador, até
o momento não é possível informar quantas pessoas estão em
estado grave por causa de coronavírus, já que os pacientes es-

tão sendo atendidos em hospitais privados, que não costumam
fornecer informações sobre a
saúde de seus pacientes. “Não
temos controle da rede privada
neste momento. Mas precisamos dessas informações da rede
privada”, disse Uip.
Durante entrevista, na tarde
de terça-feira, (17), na capital
paulista, Uip pediu para que as
pessoas doem sangue, já que os
estoques estão muito baixos.
(Agência Brasil)

BRDE terá R$ 300 milhões para
fomentar desenvolvimento do Paraná
Projetos prioritários para o
desenvolvimento do Estado contarão com recursos de R$ 300
milhões do Banco Regional de
Desenvolvimento Econômico
do Extremo Sul (BRDE). O governador Carlos Massa Ratinho
Junior e o diretor de Operações
da agência paranaense do BRDE,
Wilson Bley Lipski, lançaram na
terça-feira (17) o Promove Sul,
um fundo rotativo permanente
para o apoio de projetos em diversas áreas.
Os recursos serão destinados ao financiamento de projetos ligados às áreas de energias
renováveis, inovação, turismo,
expansões consideradas grandes
geradoras de emprego, bovinocultura, agricultura familiar e
agroindústrias, micro e pequenas
cooperativas, micro, pequenas e
médias empresas, armazenagens, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.
Ratinho Junior destacou que
as entidades financeiras do Estado, como o BRDE e a Fomento Paraná, são fundamentais para
dar suporte à economia e ao desenvolvimento. “Neste momento em que enfrentaremos uma
crise, com pelos menos quatro
meses de muita tensão na economia, as instituições financeiras serão mais importantes do

que nunca para fazer com que o
impacto seja o menor possível”,
disse.
“Essas instituições atuarão
para alavancar os investimentos
e aportar recursos para o pequeno agricultor, o comércio e o
turismo, setores da economia
que são estratégicos para a geração de emprego”, afirmou o governador. “O nosso foco para o
BRDE é justamente criar linhas
de crédito facilitadas, com juros
baixos, para fazer com que o dinheiro chegue para quem produz
e gera emprego. Será o momento de pisar no acelerador para
apoiar a economia”, destacou.
O Promove Sul é composto
por recursos próprios do BRDE.
De acordo com o Bley, o banco
reavaliou toda a política de concessão de crédito e separou R$
900 milhões do fluxo financeiro – R$ 300 milhões para cada
estado do Sul – para constituir o
fundo, que vai apoiar estratégias
próprias para o desenvolvimento dos estados.
No Paraná, o fundo vai apoiar, além de outras áreas, o Banco do Agricultor Paranaense.
“No Paraná, haverá um direcionamento para as áreas de inovação, turismo e agricultura. Tão
logo tenhamos a lei com o equacionamento dos juros, utilizare-

mos esse fundo para apoiar a
agricultura do Estado”, explicou
Bley. “Desta forma, conseguimos apoiar de forma mais contundente o desenvolvimento
econômico dos estados”, disse.
Na solenidade, o BRDE também renovou o convênio com a
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para o
programa Trator Solidário, que
possibilita o financiamento com
preços mais acessíveis de tratores, pulverizadores e colhedoras
para agricultores familiares paranaenses.
Criado em 2007, o Trator
Solidário já financiou cerca de
13 mil maquinários agrícolas
para pequenos produtores paranaenses. O programa é fruto de
uma parceria entre a Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IaparEmater, Fomento Paraná, agentes financeiros e cooperativas de
crédito, além de fabricantes de
implementos, equipamentos,
tratores e máquinas agrícolas.
Os equipamentos adquiridos
por meio do programa têm redução entre 15% e 20% no valor em relação ao preço de mercado. Só no ano passado, o Trator Solidário proporcionou economia de cerca de R$ 17 mi-

lhões para os agricultores familiares paranaenses. Eles adquiriram 820 máquinas agrícolas entre tratores, pulverizadores e colhedoras. O valor é resultado do
desconto negociado pelo Estado com as fabricantes e concessionárias.
O secretário de Estado da
Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, explicou que
o BRDE é o agente articulador,
financiador e apoiador do Trator
Solidário, que permitiu a entrada
das cooperativas de crédito como
agentes financeiros do programa.
“Ele cumpre um bom papel ao
permitir que o agricultor familiar acesse equipamentos modernos e mais eficientes ao menor
preço do Brasil”, disse.
A renovação possibilitará
grandes avanços ao programa,
entre eles a expansão do número de agentes financeiros, com
a entrada da Credialiança, que se
junta ao BRDE, Fomento Paraná, Cresol e Sicredi no processo
de contratação, visando abranger
um número cada vez maior de
produtores rurais. “Criamos uma
capilaridade no Estado junto com
esses parceiros, que permitiu
chegar a 7 mil agricultores familiares, que são nossos clientes no
programa”, explicou o diretor do
BRDE. (ANPR)

MPF denuncia seis pela morte do
jornalista Vladimir Herzog
O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo informou na terça-feira (17) que
denunciou à Justiça seis acusados pela morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida
em 1975, durante o período do
regime militar. Na denúncia, o
MPF acusa dois ex-militares,
dois médicos legistas, um exagente de saúde e um promotor aposentado da Justiça Militar dos crimes de homicídio,
falsificação e prevaricação. O
caso será analisado pela Justiça
Federal paulista.

De acordo com a procuradora responsável pelo caso,
Ana Leticia Absy, os crimes
foram cometidos em um “contexto de ataque sistemático e
generalizado do Estado brasileiro contra a população civil”
e não podem ser anistiados ou
reconhecidos como prescritos.
Atualmente, os acusados tem
entre 80 e 95 anos.
Em outubro de 1975, Herzog
foi encontrado morto nas instalações do Destacamento de
Operações de Informação (DOI/
Codi) após ser preso por milita-

res ao se apresentar espontaneamente. No dia anterior, ele havia sido procurado na sede da TV
Cultura para prestar esclarecimentos. No entanto, a empresa
pediu que o profissional não fosse levado naquele dia porque
precisavam manter a programação. Na época, o órgão afirmou
que o jornalista cometeu suicídio, versão contestada por sua
família, que apontou sinais de
tortura no corpo dele.
Em 1992, o Ministério Público abriu investigação sobre os
mesmos fatos, mas o inquérito

foi anulado pela Justiça de São
Paulo e pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Os tribunais
entenderam que os acusados não
podem ser mais punidos porque
foram anistiados pela Lei de
Anista, aprovada em 1979.
O caso foi reaberto em
2018, após a condenação do Brasil na Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) pela
falta de investigação e julgamento dos responsáveis pelo assassinato do jornalista.
Não há data para decisão da
Justiça. (Agencia Brasil)
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Bolsonaro envia indicações
para diretorias da Aneel e ANP
O presidente encaminhou
ao Senado na terça-feira (17)
a indicação de dois nomes para
as diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As indicações foram publicadas no
Diário Oficial da União (DOU)
e precisam ser aprovadas pelos
senadores. Não há prazo para
que os nomes sejam colocados
em votação.
Para a direção-geral da ANP,
Bolsonaro indicou Rodolfo
Henrique de Saboia, que é oficial de reserva da Marinha. Se
aprovado, Saboia substituirá Dé-

cio Oddone, que foi exonerado
do posto nesta terça-feira.
Oddone teria mandato a cumprir
até dezembro deste ano, mas
decidiu antecipar sua saída.
Para a Aneel, o presidente
indicou o engenheiro eletricista Hélvio Neves Guerra, que
atua na agência há suas décadas
e atualmente ocupa o cargo de
superintendente de Fiscalização
dos Serviços de Geração. Guerra assumirá a vaga aberta com a
saída de Rodrigo Limp, que estava na diretoria desde 2018 e foi
nomeado nesta terça como novo
secretário de Energia Elétrica do
Ministério de Minas e Energia
(MME). (Agencia Brasil)

Covid-19: Polícia
Federal restringe
atendimento ao público
A Polícia Federal orientou
suas unidades para que restrinjam o atendimento ao público.
Por meio de nota, o órgão informou que serviços de emissão de
passaportes e de regularização
migratória de imigrantes, mesmo que previamente agendados,
estarão limitados a situações
consideradas de “extrema necessidade”, seguindo “avaliação
da unidade descentralizada”. De
acordo com a orientação, a expedição de passaporte será autorizada somente para as pessoas que tenham viagem devidamente comprovada nos próximos 30 dias.
As medidas foram tomadas
com o intuito de enfrentar a situação de emergência de saúde
pública em decorrência do novo
coronavírus (Covid-19).
Pedidos referentes à naturalização e à igualdade de direitos
e obrigações não serão processados. A PF informou ainda que
o processamento de pedidos de
regularização migratória abrangerá apenas casos em que, comprovadamente, a condição do

imigrante seja indispensável para
o exercício inadiável de direitos
essenciais, como, por exemplo,
situações laborais que gerem
penalidades ao empregador, e
nas hipóteses de incidência de
transplante de órgãos.
Também foram prorrogados
os prazos de vencimento de protocolos, carteiras e outros documentos relativos às atividades
de regularização migratória
como refúgio, asilo e demais
hipóteses de autorização de residência previstas na legislação.
“[Esses prazos ficam suspensos] a partir desta data, retomando-se a contagem ao final da
situação de emergência de saúde pública”, diz a nota.
Diante da falta de urgência
não serão processados pedidos
referentes a naturalização.
A PF esclareceu que o atendimento nos postos de controle
migratório portuários, aeroportuários e de fronteiras deve ser
mantido em conformidade com
a política do governo federal de
admissão de viajantes. (Agencia
Brasil)

Produção de álcool
gel caseiro traz riscos
e confronta legislação
A produção caseira do álcool em gel é arriscada e contraria
a legislação brasileira, avalia o
Conselho Federal de Química
(CFQ). Com o surto de coronavírus e a falta do antisséptico em diversas farmácias ou
supermercados do país, tem
circulado pela internet receitas caseiras para produção de
álcool em gel a partir do álcool líquido concentrado.
De acordo com a entidade, o
uso do álcool líquido em elevadas concentrações aumenta o
risco de acidentes que podem
provocar incêndios, queimaduras de grau elevado e irritação da
pele e mucosas.
Além disso, a venda de álcool líquido em concentrações superiores a 54°GL (Gay-Lussac)
é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2013, que considerou os riscos oferecidos à saúde pública decorrentes de acidentes por queimadura e ingestão. Para soluções com graduação acima de 54°GL, a norma
permite a forma em gel.
Processo rigoroso
Em nota, o CFQ afirma que
os produtos industrializados (álcool em gel vendido em farmácias e supermercados) passam
por rigoroso processo de produção. Há padrões a serem seguidos, todas as etapas são monitoradas e há um controle de qualidade para padronização e regularidade dos produtos disponibilizados ao consumidor final.
Já o álcool em gel fabricado
a partir de receitas e métodos
caseiros não passa por controle
de qualidade e, por isso, não há
garantia de que seja eficiente.
Eficácia comprovada
De acordo com o CFQ, o ál-

cool em gel, por ser considerado antisséptico, é eficaz no combate e na prevenção ao novo coronavírus e sua indicação é pautada em medidas de prevenção ao
contágio de doenças respiratórias. Estudos demonstram melhor eficácia do produto em soluções 70%, recomendado pela
Anvisa para os serviços de saúde brasileiros e indicado pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) na lista de medicamentos essenciais.
Os produtos químicos usados para desinfecção são chamados germicidas (desinfetantes
ou antissépticos).
Os desinfetantes devem ser
usados em superfícies e objetos
inanimados. Já os antissépticos
são aplicados em tecidos vivos
como pele e mucosas e, por
isso, sua composição deve ser
pensada de modo a não causar
irritação.
Além do álcool em gel, as
autoridades de saúde recomendam para higienização das mãos
a lavagem com água e sabão. De
modo geral, sabões e detergentes, graças às suas propriedades
químicas, removem a maior parte da flora microbiana na superfície da pele.
O CFQ ressalta que não é
recomendado o uso do vinagre
contra o novo coronavírus.
Equipamentos eletrônicos
O conselho afirma que o
mais recomendado para equipamentos eletrônicos é o uso do
álcool isopropílico, uma vez que
é menos passível de se misturar
com a água, dificultando a oxidação das peças. Deve-se ter cuidado com a quantidade de produto aplicada, não devendo molhar
o equipamento. Basta aplicar com
um pano/lenço/papel embebido
no álcool. (Agencia Brasil)
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Companhia Copale de Administração, Comércio e Indústria
CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10 – Aviso aos Acionistas
À disposição, na sede social documentos Artigo 133, Lei 6.404/76, do exercício de 2019. São Paulo,
16 de março de 2020. A Diretoria.
(17, 18, 19/03/2020)

BNT S.A.
CNPJ nº 60.780.038/0001-56 – NIRE 35.300.021.436
Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da BNT S.A. (a “Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 27 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado de São Paulo, na
Rua Estados Unidos, nº 445, sala 1, Jardim América, CEP 01427-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) análise, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2019; e (ii) destinação do resultado do exercício. Documentos à disposição: Acham-se à
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6404/76,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Rodrigo Jabra – Diretor Presidente
(17, 18 e 19/03/2020)

Agro Pecuária Furlan S/A
CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a
realizar-se no dia 25/03/2020, às 14:00 hrs., em sua Sede Social na Fazenda Bom Jesus, s/nº, Bairro
Alambari, CEP 13450 970, Santa Bárbara d´Oeste/SP., Deliberar sobre (i) a aprovação da diretoria
da Companhia a votar em assembleia geral de sua controlada AGRO NOVA GERAÇÃO S/A (“Controlada”), para aprovar a realização da operação de venda de bens do ativo da Controlada, em valor
superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e (ii) a autorização aos administradores
da Controlada para praticarem todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, se
aprovadas. Damerson Evandro Furlan – Presidente Conselho de Administração
(17-18-19)

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR3DOPD3HOOHJULQHOOLQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5$63$=,26855($/(*$/(5,$((9(1726/7'$0( &13- TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKH
DMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MDQHLURGH GHFRUUHQWH
GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH $FRUGR &RPHUFLDO SDUD 'HVFRQWR GH &KHTXHV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -RVp:DOWHU&KDFRQ&DUGRVR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0DULD/XL]D)XUTXLPGH%HP&3)TXH(VSyOLRGH*XLOKHUPLQD
7KHUH]LQKDGH%HPUHTXHUHXDEHUWXUDGHLQYHQWiULRGHEHQVGHL[DGRVSRUIDOHFLPHQWRGH$OD\GHGH%HPFXMRyELWR
RFRUUHX HP  (VWDQGR D KHUGHLUD VXSUD PHQFLRQDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD VXD FLWDomR SRU HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD YHQKD KDELOLWDUVH QRV SUHVHQWHV DXWRV VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH
FRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U )DEUtFLR 6WHQGDUG -XL] GH 'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR $PDUR63 )D] 6DEHU D 6WDU 5HSUHVHQWDomR H &RPpUFLR GH$UWHIDWRV
3OiVWLFRV /WGD &13-   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD
FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   GHFRUUHQWH GR VDOGR GHYHGRU RULXQGR GR ,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODU GH 3DUFHODPHQWR GH 'tYLGD Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR
SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV 
DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRV
VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR &3& 6HUi R
SUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QD/XL]D4XHLUR]GR3UDGR
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  &2//253/$< ,1'8675,$ *5$),&$ /7'$ 0( &13- 
:$/7(5$/9(6%UDVLOHLUR&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ DOHJDQGR HP VtQWHVH UHIHUHQWH D &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO
GH *LUR Q  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6DEULQD6DOYDGRUL6DQG\6HYHULQR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0DULVD0DUWLQV%UDJD &3) TXH,PRELOLiULD9=//WGDOKHDMXL]RXDomR
0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH GRV FKHTXHV QV  
HDPERVGDFRQWDQDJrQFLDQVDFDGRVFRQWUDR%DQFR+6%&6$(VWDQGRDUHTXHULGD
HPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGR
LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR
&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9
GR&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSXEOLFDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6LGQH\7DGHX&DUGHDO%DQWLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R
9(/$3(6&&20(5&,2(;3257$d2,03257$d2'(3(6&$'26/7'$QDSHVVRDGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO&13TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH3HVFD9LYD&RPpUFLRGH3HVFDGRV/WGDREMHWLYDQGR
DFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MXOKRGH GHFRUUHQWHGRVFKHTXHVQV
HWRGRVGDDJHQFLD
GR%DQFRGH%UDVtOLD(QFRQWUDQGRVHDUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUD
RVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHHPGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOTXHGHYHUiVHU
UHDOL]DGDQRVWHUPRVGRDUWLJR,,GR1&3&SDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGR
LQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR )tVLFR Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP 'LUHLWRV &UHGLWyULRV 0XOWLVHJPHQWRV 13/
,SDQHPD ([HFXWDGR -DLUR -RVp ,JQiFLR (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 
200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD&RPDUFDGH6mR
3DXOR63'U6LQYDO5LEHLURGH6RX]DQDIRUPDGDOHLHWF)$=6$%(5D-DLUR-RVp,JQiFLR &3) 
TXH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP 'LUHLWRV &UHGLWyULRV 0XOWLVHJPHQWRV 13/ ,SDQHPD OKH SURS{V DomR GH ([HFXomR GH
7tWXOR ([WUDMXGLFLDO REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5   UHODWLYD j &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR
(VWDQGR R PHVPR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGLXVH HVWH SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH VRE SHQD GH
SHQKRUD'HFRUULGRVRVSUD]RVDFLPDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR D FXUDGRU D HVSHFLDOFRPUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
GRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,66mR3DXORGHRXWXEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6DEULQD6DOYDGRUL6DQG\
6HYHULQR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 'LHJR 1XQHV 5RGULJXHV GD 5RFKD &3)   TXH 6(63
 6RFLHGDGH (GXFDFLRQDO 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  RXWXEUR
GH   GHFRUUHQWH GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV WHQGR FRPR
REMHWR R &XUVR GH (QJHQKDULD &LYLO SHUtRGR GLXUQR (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR
SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV 
DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD
HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR
VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR
1&3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,$1$0$5,1,QDIRUPDGD/HLHWF)D]
VDEHU D :LOPD 6LOYD &DVDGR 0( &13-   H :LOPD 6LOYD &DVDGR &3)   TXH %DQFR
%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MXQKRGH UHSUHVHQWDGDSHOD
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &&% Q  (VWDQGR DV H[HFXWDGDV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD
PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU
GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /(,/$+$66(0'$3217(QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD(OLDV&RVPH
5HVWDXUDQWHH /DQFKRQHWH/WGD0( &13-   H 5DIDHO (OLDV 0RXUD &3)  TXH%DQFR
%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MXQKRGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXOD
GH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQR
VLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /(,/$+$66(0'$3217(QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D'DQLHOH
)UDQFLQH0DWLHOOLGH5HVHQGH/DQFKRQHWH0( &13- H'DQLHOH)UDQFLQH0DWLHOOLGH5HVHQGH &3)
  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH  
UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQ(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUi
UHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORU
GDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLV
DFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRH
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGHH
3URFHVVR  SURFHVVR SULQFLSDO    ,QFLGHQWH GH 'HVFRQVLGHUDomR
GH3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFD'XSOLFDWD6SDO,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$&HUYHMDULD6SDoR%HOR/WGD0(/XFLPDU
6XWLOGH2OLYHLUD%HQWR5RVDQHGH)iWLPD-RVp0DULD(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ
&ODVVH $VVXQWR,QFLGHQWH GH 'HVFRQVLGHUDomR GH 3HUVRQDOLGDGH -XUtGLFD  'XSOLFDWD 5HTXHUHQWH6SDO ,QG~VWULD %UDVLOHLUD
GH %HELGDV 6$ 5HTXHULGR&HUYHMDULD 6SDoR %HOR /WGD  0( H RXWURV (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6
352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR
$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HQDWRGH$EUHX3HULQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D&HUYHMDULD6SDoR&DPSR
%HOR /WGD &13-   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU 6SDO ,QG~VWULD %UDVLOHLUD GH
%HELGDV6$IRLGHIHULGDVXDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDPDQLIHVWHVHVREUHRSHGLGR
GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR
H[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR &3& 63  6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHPDUoRGHH
3URFHVVR   ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV  %  5(2$6 
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %DQFR %UDGHVFR 6$ ([HFXWDGR 5DLPXQGR (OLHWH 2NDGD $OYHV GD
6LOYD(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9$1(66$6)(,5QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D5DLPXQGR(OLHWH2NDGD$OYHVGD6LOYD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR
H[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQD
GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5
 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 18 de março de 2020

Fiocruz vai ajudar países da
África a organizar resposta
a Covid-19
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) vai enviar uma equipe
de profissionais a países
lusófonos da África para ajudar
a organizar a resposta à pandemia
do novo coronavírus. A cooperação se dá a partir de um pedido
do escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS)
na África, que chegou à Fiocruz
no último domingo.
Segundo o diretor do centro de relações internacionais
e saúde global da Fiocruz, Paulo Buss, os profissionais brasileiros atuarão em parceria com
portugueses para difundir informações e inovações sobre a
doença e preparar equipes locais para a resposta em diferentes níveis, como atenção bási-

ca, educação em saúde e atendimento a casos graves.
“Vamos, com Portugal, para
ajudar no esforço de países
muito mais pobres e em situação institucional muito mais
séria que a nossa, e com epidemias que poderão adquirir
tons muito trágicos talvez”,
disse o médico sanitarista, que
afirma que as comunidades
anglófona e francófona também estão sendo mobilizadas
internacionalmente pela OMS.
A equipe a ser enviada pela
Fiocruz deve contar com um
epidemiologista, uma pessoa
da área clínica, alguém com
formação em gestão de sistemas de saúde e um profissional de laboratório. O time pode

ter ainda um profissional de
comunicação, para ajudar a organizar um processo claro de
divulgação das informações.
“Nossa ideia é deslocar
técnicos para lá assim que eles
definirem qual é a demanda,
com as necessidades claramente definidas. Vamos mobilizar profissionais que têm capacidade de formar profissionais de laboratório e
epidemiologistas na própria
região africana”, explicou
Buss, defendendo que a melhor forma de multiplicar esse
conhecimento é enviar os profissionais ao continente africano. “Uma equipe nossa lá forma um monte de gente, e se eu
tirar cinco ou seis de lá, eu já

vou deixar um déficit para eles.”
O pedido de cooperação seria assinado formalmente no último dia 9, quando a diretorageral da OMS na África,
Matshidiso Moeti, viria à
Fiocruz. A
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
CNPJ 20.589.268/0001-18
Edital de Convocação para AGO
O Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes
S.A. - CNPJ 20.589.268/0001-18, no uso de suas
atribuições, convoca todos acionistas para AGO a realizar-se
em vinte e quatro de abril do ano de dois mil e vinte na
Avenida Augusto Antunes nº 816 - Limoeiro Capital - SP, iniciando-se os trabalhos às 10h00 em
primeira convocação, ou na falta de quórum necessário às
11h00 em segunda convocação, com qualquer número de
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar sobre as demonstrações contábeis e ﬁnanceiras
ﬁndas em 31/12/2019. 2 - Assuntos de interesse dos
acionistas e da empresa. SP, 18/03/2020.
Ubiratan Antonio da Cunha
Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A.

FOSFANIL S.A. “EM LIQUIDAÇÃO” - CNPJ/MF nº
33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786 - Aviso
de Convocação - Ficam convidados os Srs. Acionistas
da Fosfanil S.A.- “Em Liquidação” para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 31.03.2020, às 15:00 horas, na sede social, na
Avenida Ibirapuera, 2.033, 4º andar, conjuntos 41 e 42,
Moema, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação do relatório e do
balanço do estado de liquidação relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2019. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da companhia,
o relatório e o balanço acima mencionados relativos ao
exercício social ﬁndo em 31.12.2019. São Paulo, 13 de
março de 2020. Eric Pierre Paul Schmitt - Liquidante
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Associados da Ligue Taxi GPASP - Grupo Ponto de Apoio de
São Paulo, situada à Rua Silveira Rodrigues, 176 - Bairro Siciliano, CNPJ 53.989.711/
0001-05, convocados a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no
dia 28/03/2020, no Espaço Master Seven situado à Rua Pio XI n° 743, - Bairro Alto da
Lapa - São Paulo - SP, com a primeira chamada as 07h00, segunda chamada as 08h00
e terceira chamada as 09h:00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 –
Prestação de Contas do ano de 2019; 2 – Eleição dos componentes do Conselho
Fiscal. São Paulo, 18 de março de 2020
Ligue Taxi GPASP
Rodinei Machado Lessa - Presidente

Agro Nova Geração S/A
CNPJ nº 09.296.683/0001-40 - NIRE 35300348117
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 26/03/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Presidente Castelo Branco,
NP&(3)D]&DQWmRGR5LR3DUGRVQ&LGDGHGH$YDUp63D¿PGHGLVFXWLUHPH
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária. Deliberar sobre (i) a aprovação da diretoria
para realizar operação de venda de bens do ativo da Companhia, em valor superior a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), conforme artigo 20, xiii, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a autorização aos administradores para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações
acima, se aprovadas. Damerson Evandro Furlan – Presidente Conselho de Administração (17-18-19)

Berg-Steel S.A. Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ nº 44.209.294/0001-31 - NIRE nº 353.000.27132
Assembleias Gerais - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), que serão realizadas conjuntamente em 18/04/2019, às 09:00 horas, na sede
VRFLDOjUXD3ULQFHVD,]DEHOQQDFLGDGHGH$UDUDV63D¿PGHGHOLEHUDUHP,±$*2±D ([DPH
GLVFXVVmRHYRWDomRGRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRFRQWDVGDDGPLQLVWUDomRHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; b) Destinação do lucro líquido do exercício.
,,±$*(±D $QiOLVHGLVFXVVmRHYRWDomRGHSURSRVWDGHDOWHUDomRGRQ~PHURGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHVSHFWLYDDOWHUDomRGR(VWDWXWR6RFLDOHHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRE 2XWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHVRFLDO(VWmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVQDVHGHGD
FRPSDQKLDRVGRFXPHQWRVSUHYLVWRVQRDUWLJRGDFLWDGD/HLQ$UDUDV63
D -RVp$ELOLR%DJJLR±3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Citação - Empresa Brasileira de Esquadrias Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1060555-93.2019.8.26.0100. O Dr. João de
Oliveira Rodrigues Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central. Faz Saber a
Empresa Brasileira de Esquadrias Ltda, CNPJ 59.691.907/0001-97, que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multisetorial Ásia LP, ajuizou um Pedido de Falência, por ser credor de R$ 301.157,66 (agosto/2019),
representado pelos doctos. em anexo aos autos. Estando o representante legal da ré em lugar ignorado foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEªOUªDEPOSITEªOªVALORªTOTALªDOªCRÏDITO ª
DEVIDAMENTEªATUALIZADOªARTª ªeªÞNICOªDAª,EIª ªSOBªPENAªDEª$ECRETAÎÍOªDEª&ALÐNCIAª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
B 18 e 19/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010446-80.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Silvania Lopes Ferreira Confecções Me,
CNPJ 10.946.916/0001- 92, na pessoa de seu representante legal e a Silvania Lopes Ferreira, CPF 197.622.468-37, que Banco Bradesco S/A,
ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 150.971,47 (29.01.2015), referente ao inadimplemento das Cédulas de
Crédito Bancário nºs 8.126.003 e 3.427.929. Estando as executadas em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a
mUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªhªQUANTUMvªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSª
EMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAª
METADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªASªEXECUTADASªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOª
OªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMª
06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital,
PORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJANEIROªDEªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 1107356-72.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SBS Special Bulding Systems
Engenharia Ltda, CNPJ 38.932.489/0001-02, na pessoa de seu representante legal, que Mônaco Incorporação S/A, ajuizou uma Ação de Tutela
Antecipada Antecedente, objetivando a anulação das duplicatas nºs 1643, 1466, 1499, 1520, 1642, 1560, 1611, 1021, 1037, 1066, 1100, 1353,
1404, 1356, 1101, 1230, 1318, 1067, 1038, 1278, 1177, 1355, 1435, 1467, 1519, 1500, 1561, 1316, 1407, 1434, 1229, 1279, 1319, 1281, 1179,
1178, 1019, 1022, 1102, 1103, 1282, 1020, 1645, 1644, 1612, 1610, 1401, 1369, 1354, 1317, 1176, 1610, 1369 e 1405, consolidando-se a
SUSTAÎÍOªDElNITIVAªDOªPROTESTOªEªCONDENANDO SEªAª2ÏªAOªPAGAMENTOªDASªCUSTASªPROCESSUAISªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSª3ENDOªDEFERIDAªAªTUTELAª
pleiteada na inicial, determinando que sejam comunicados os Tabelionatos de Protesto que este Juízo houve por bem suspender liminarmente
OSªEFEITOSªDOªPROTESTOªDOSªTÓTULOSªDECRÏDITOªATÏªDECISÍOªlNALªDAªDEMANDAª%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ª
PARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVELªEªPRESUMIR SE ÍOªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEª
FATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTªªe ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
(0081187-94.2018.8.26.0100) - Processo principal: 0011146-05.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre
Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Antonio Chiappina Primo,
CPF 318.909.548-53, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi instaurado incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Tibiriçá Guindastes e Tratores Ltda, CNPJ 00.504.438/0001- 07,
objetivando integrar seus sócios, Antonio Chiappina Primo e Diego Antonio Chiappina no polo passivo
da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio.
(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLU
após os 20 dias supra, conteste e requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
IRUPXODGDVSHORVDXWRUHV $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGR B 18 e 19/03

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1055022-03.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São
Paulo, Dr(a). Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra TANIA NOEMIA TONOLI ,
CPF: 451.498.448-53 objetivando a área de 70,73 m², concernente à totalidade do imóvel situado na
Rua Dom João V, nº 60, Lapa, São Paulo/SP,CEP: 05075-060, contribuinte nº 098.048.0015-2. Para
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10
GH] GLDVDFRQWDUGDSXEOLFDomRQRÏUJmR2¿FLDOQRVWHUPRVHSDUDRV¿QVGR'HF/HLQ
RTXDOSRUH[WUDWRVHUiD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020.
B 18 e 19/03

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D ,QDKGH/HPRVH6LOYD0DFKDGRQDIRUPDGD
/HL HWF )$= 6$%(5 D R  D :DQJ 6DQJ 0HL &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH
&REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH GR
HPSUpVWLPR SHVVRDO YLQFXODGR j FRQWD FRUUHQWH Q  DJrQFLD Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR
IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH IHYHUHLUR GH   H     

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1021693-24.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) P M AUTOS COMERCIO DE VEICULOS
LTDA, CNPJ 18.009.583/0001-87, e MARLON DIAS MAFIOLETTI, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 5977769, CPF
078.687.759-63,que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Leticia Roux Reis, Luis
Gustavo Diniz Reis e Alan Rafael Eloi dos Santos, ajuizaram
ação comum, objetivandoseja julgada procedente, para
declarar nulo o negócio jurídico celebrado entre os autores e a
ré P M Autos (Plaza Megastore), com a restituição dos
veículos Sandero, placas FAR0185-SP, Renavam 456069, e
i30, placas FUI 3774, Renavam 164900560, ou o equivalente
em dinheiro no valor de R$ 51.000,00, condenando os réus à
restituição do valor de R$ 7.338,66 relativo à locação de
automóvel, bem como no valor de R$ 21.773,33, em virtude
da nulidade do negócio jurídico, condenando ainda por danos
morais em R$ 20.000,00, e ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios.
Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital de
citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem
o feito,sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2019.
[17,18]

(GLWDO GH &LWDomR H ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 0DUFHOOR GR $PDUDO
3HULQR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU 5RGULJR /DFHUGD %DUURVR &3)
  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR GH Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU
LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP
TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5
 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( &,7$d2  3URFHVVR 'LJLWDO Q   &ODVVH $VVXQWR  3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV 5HTXHUHQWH %$1&2 '2 %5$6,/ 6$ 5HTXHULGR 7KHUH]D )UDJD 7ULJR $UPDQGR (SS
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -DQH)UDQFR0DUWLQVQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5 D R  7+(5(=$ )5$*$ 75,*2$50$1'2 (33 &13-  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH %$1&2 '2 %5$6,/ 6$ DOHJDQGR HP VtQWHVH D FREUDQoD GD TXDQWLD
GH5 PDLR (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2
SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR
SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP
TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGH
8ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
0009704-33.2020.8.26.0100. O Dr. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL, MM
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER à ELCO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/C
LTDA. (CNPJ 62.670.203/0001-42), na pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DO CAFÉ, no qual
figuram como coexecutados SONIA SZEJNZOG e ESPÓLIO de MIGUEL NOVAK,
fica INTIMADA, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o
DÉBITO de R$127.967,46 (fev/2020) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10%
(art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague
parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE
que não pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
18 e

19/03

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1011205-21.2017.8.26.0161.ADra. Erika Diniz, Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Diadema/SP, Faz Saber a INTER-TAPS FERRAMENTAS LTDA (CNPJ
10.730.955/0001-58) queAÇOS ROMAN LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a quantia de R$ 12.806,30, referente ao não pagamento das nove duplicatas mercantis. Estando a executada
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado
e publicado.
17 e 18/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIASPROCESSO Nº
1021623-07.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a JOBEL PARTICIPAÇÕES COMERCIO E
INDUSTRIA LIMITADA-ME, CNPJ 48.079.396/0001-30, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Maria Inês Vieira de Campos Vaz,, herdeira de
Oswaldo Fernandes Vaz, objetivando a escritura definitiva do
imóvel, Apartamento Duplex nº 904 e respectiva vaga de
garagem, localizado no 9º e 10º andares do Edifício Palazzo
Gritti, situado na Rua Gararu, nº 140 CEP: 04513-060, São
Paulo, cadastrado na PMSP sob o nº 041.280.0154-6, inscrito
no 14º Registro de Imóveis de São Paulo no livro nº 2, sob o nº
171657, decorrente do Compromisso Particular de Promessa
de Venda e Compra, integralmente adimplido em seu preço,
assinado entre seu falecido marido Oswaldo Fernandes Vaz e
Empreendimentos e Participações Unitas Ltda e o corréu ora
citado. Estando o corréu em lugar incerto e não sabido, foi
determinado a sua Citação por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15(quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o corréu será
considerado revel, caso em que poderá ser 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 05 de dezembro de 2019.
[17,18]

VII - Itaquera e GuaianazesVaras Cíveis1ª Vara CívelEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101155804.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEBASTIÃO TEIXEIRA, Brasileiro, Casado,
Eletricista, RG 6176429, CPF 007.944.638-86 e FÁTIMA SANCHES TEIXEIRA,RGº 5.330.327, CPF nº 007.944.638-86 (, lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alcides Araujo e outro, , a fim de adjudicar por sentença aos
autores o imóvel localizado na Rua João José de Souza, 172, Jardim Itapemirim, CEP 08225-200, melhor descrito na matricula n°
69.100, do 9° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de São Paulo-SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
eterminada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * 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. [17,18]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1005208-29.2016.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a Franklin Alves Ribeiro CPF 183.378.298-42 e Vanessa Vieira Ribeiro CPF 264.395.168-92, que Condominio Edifício
Green Village ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 6.728,32 (Maio/2016), referente a cotas condominiais do apto 123,
bloco 1, integrante do condomínio autor. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se este EDITAL de citação, para que
em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com
juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos
bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 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 março de 2020.
[17,18]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0015589-12.2012.8.26.0002 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) ODETE DE OLIVEIRA, CPF 007.331.358-03, que neste Juízo tramita ação cobrança, de Procedimento Sumário,
em fase de cumprimento de sentença, proposta por parte de Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares em face de
Antonia Cidrão Vieira da Silveira. Encontrando-se a interessada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, na condição de proprietária, acerca da penhora havida sobre os direitos que Antonia Cidrão Vieira da
Silveira possui sobre o sobrado nº 8 da Rua 11 de circulação interna, do tipo A, do Parque Residencial Palmares, à Rua Lagoa
da Tocha s/nº, Rua Giuseppe Tartini, Rua Sinfonia Italiana, Rua Sete, Rua Nove e Rua Vinte e Nove, Capela do Socorro,
matrícula 198.867,11ºCRI/SP.Passando a fluir dos 20dias supra o prazo de 15dias para oposição de embargos.No silêncio será
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.[17,18]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0004514-05.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
GLEICE SOUZA MARQUES, Brasileiro, Solteira, Gerente Administrativa, RG 34.639.323-8, CPF 025.284.865-96 e ANGELA
CRISTINA MOREIRA DA SILVA, Brasileiro,Solteira,Autônoma,RG 10.887.266, CPF 076.657.998-09, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença,movida por Ricardo Vieira Santos,CPF/MF 861.021.258-00.Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada as suas INTIMAÇÕES por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo dos 20 (vinte) dias do presente edital, paguem a
quantia de R$ 34.882,14 (nov/19), devidamente atualizada, e acrescido das importâncias de direito e demais cominações
legais,sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Ficam ciente e, 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 as executadas, independentemente de
penhora ou novas intimações, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2020.
[17,18]

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILAO
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 14/03/2020 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.

SED:B37499 - CONTRATO: 8179700030101 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ DE OLIVEIRA , 260, AP 42 , 3º ANDAR , BLCO
7.B , EDIFICIO PRINCIPE GEORGE , PORTAL DOS PRINCIPES , 29º SUBDISTRITO
, SANTO AMARO , JARDIM DOM JOSE ( VALO VELHO ) , SAO PAULO - SP, CEP:
05886-120.
SOLANGE DA CRUZ PUPPO ROMERO,BRASILEIRA,SOLTEIRA,GERENTE DE
OPERANCOES,CPF:100.850.738-57, CI:20262043 SSP/SP.

Contrato: 103264041054-9 - SED: 638 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DEBORA APARECIDA FARINA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COORDENADORA DE SERVIÇOS, RG. 13.091.537-3-SSP/SP, CPF: 085.737.42810. Imóvel sito à: RUA DOUTOR BRASILIO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 151,
APARTAMENTO Nº 84, 8º ANDAR OU 9º PAVIMENT O, EDIFÍCIO MORRO VERDE,
RUA H E PRAÇA H, JARDIM MORRO VERDE, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO,
SÃO PAULO/SP. Com 01 vaga indeterminada na garagem coletiva.

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Gregório
Allegri, 100,
APARTAMENT O 97, BLOCO 2, 9° ANDAR, V ila das Belezas, São Paulo - SP, CEP:
05842-070
1º leilão 24/03/2020 a partir das 15:30 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 15:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA na forma da Lei (DecretoLei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida
hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário.
Mutuários:
MAURICIO FALCONE CUNHA, CPF 074.411.768-24
MARIA MARGARETH CARLOS SOARES ,CPF 991.193.668-68
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel.(11)3285-4559 ou Rua Araci, Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva,
SP, CEP: 13295000

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

São Paulo, 14/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B49902

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 18/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

18 - 19 - 20/03/2020

14, 17 e 18/03/2020

18- 19 - 20/03/2020

São Paulo, quarta-feira, 18 de março de 2020

Jornal O DIA SP
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Cooperados da Ligue Táxi – Cooperativa de Trabalho dos
Taxistas Autônomos de São Paulo , situada à Rua Silveira Rodrigues, 176 – Bairro
Siciliano, CNPJ 21.310.199/0001-24, convocados a participarem da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 28/03/2020, no Espaço Master Seven
situado à Rua Pio XI n° 743, - Bairro Alto da Lapa - São Paulo - SP, com a primeira
chamada as 07h00, segunda chamada as 08h00 e terceira chamada as 09h:00, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1 – Prestação
de Contas do ano de 2019; 2 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
Assembleia Geral Extraordinária: Da Diretoria: Admissão de novos cooperados para
manter a quantidade mínima de 500 cooperados ativos. São Paulo, 18 de março de
2020.
Ligue Taxi Cooperativa
Rodinei Machado Lessa – Presidente.
(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR3DOPD3HOOHJULQHOOLQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5DVyFLD1$-/(.$'(5.$)5281,QRPHIDQWDVLD5)5$/'$61$-/(.$'(5.$)5281,
0(&13-0)VRERQTXHH[SHGLGRQRVDXWRVGR,1&,'(17('('(6&216,'(5$d2'(
3(5621$/,'$'(-85Ë',&$,19(56$HPGHVIDYRUGH1$-/(.$'(5.$)5281, &3) DMXL]DGR
SHOD3$8/,67$1$',675,%8,d2(/2*Ë67,&$'(352'8726'(+,*,Ç1((/,03(=$/7'$IRLGHWHUPLQDGRD
FLWDomRGDVyFLDHPOXJDULJQRUDGRSDUDTXHHPGLDVDIOXLURVGLDVVXSUDPDQLIHVWHVHVREUHRSUHVHQWH
LQFLGHQWHQRVWHUPRVGRDUWGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO1RFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
DUW  ,9 &3&  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGH H
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(662200-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'U)iELR5RJpULR%RMR3HOOHJULQRQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D&216Ð5&,2752/(%86$5,&$1'89$/7'$&13-VRERQTXH
OKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH352&(',0(172&2080SRUSDUWHGH6®23$8/275$163257(6$6375$16
REMHWLYDQGR D FRQGHQDomR GD Up D UHHPEROVDU D UHTXHUHQWH D TXDQWLD GH 5 LQFOXtGRV YDORU SULQFLSDO
DWXDOL]DGDDFRQWDUGRVUHVSHFWLYRVGHVHPEROVRVDFUHVFLGDGHMXURVGHPRUDFXVWDVHGHVSHVDVSURFHVVXDLVHP
UHHPEROVRHYHUEDKRQRUiULDYDORUHVSDJRVSHOD$XWRUDHPFRQGHQDomRVXEVLGLiULDHPDo}HVWUDEDOKLVWDVDMXL]DGDV
SRUH[IXQFLRQiULRVGR&RQVRUFLR(VWDQGRDUpHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyV
RVGLDVVXSUDFRQWHVWHDDomRVRESHQDGHFRQILVVmRHUHYHOLD1RFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
DUWLJR,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL61$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGH/tYLD0DUWLQV7ULQGDGH-XL]GH'LUHLWR H

AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (EM FASE DE CONSTITUIÇÃO) Ata da Reunião do Conselho de Administração
em 30/05/2019 - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/05/2019, às 18h, na sede em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a
convocação tendo em vista a presença à reunião da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos
do artigo 9º, §2º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Bruno Francisco Cabral Aurélio,
que convidou o Sr. Renan Sona Silva para atuar como secretário. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre eleição dos membros da Diretoria da
Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 5.1
Eleger as pessoas a seguir indicadas para compor a Diretoria da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante
a assinatura do termo de posse no livro próprio, para mandato de 3 anos contados da presente data, devendo os mesmos permanecer
em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos: i. Pedro Caio dos Santos Ribeiro do Valle Corrêa, RG 32.546.387-6 SSP/
SP e CPF 315.056.818-80, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para atuar como Diretor Presidente; e ii. João Paulo Cosimaiti, RG
32.131.029-9 SSP/SP, OAB-SP 276.561, CPF 301.996.988-30, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para atuar como Diretor Administrativo-Financeiro. 5.2 Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos, nos termos do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976, conforme
alterada (Lei das S.A.) e são investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse anexos à presente ata como
Anexo A. 5.3 Os Diretores ora eleitos renunciam à remuneração anual global. 6. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente RCA da qual se lavrou esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certiﬁco que a
presente é cópia ﬁel do original lavrado em livro próprio da Companhia. São Paulo/SP, 30/05/2019. Mesa: Bruno Francisco Cabral Aurélio,
Presidente; Renan Sona Silva, Secretário. Conselheiros: Francisco Javier Marín San Andrés; Rodrigo Marabini Ruiz; José Leo Vizcaíno;
Ana Luisa Pérez de Guzmán; Carlos Manuel Porrón Suárez. JUCESP nº 320.552/19-6 em 13/06/2019.
Anexo A - Termo de Posse de Membro da Diretoria da Aeroportos do Nordeste do Brasil S.A. Pelo presente termo e na melhor forma
de direito, eu, Pedro Caio dos Santos Ribeiro do Valle Corrêa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identida
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029049-82.2019.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio
Tini Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a CAIO STEFANO GOMES CENDES (RG nº 42.404.287-3/S
e CPF nº 414.322.978-13) que FEFISA CENTRO EDUCACIONAL JOÃO RAMALHO LTDA lhes ajuizou
uma Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, referente a inadimplência de mensalidades
relativas aos serviços educacionais prestados pela autora. Encontrando-se o executado em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua intimação por Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 8.890.14,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para
querendo apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado
e passado emSão Bernardo do Campo, 28 de fevereiro de 2020.
17 e 18/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1015993- 73.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edilson
Ferreira Amaro, CPF 996.511.308- 49, que Henriplan Arquitetura e Construção Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 59.509,00 (10/2017), referente ao débito de aluguéis e encargos devidos. Estando o executado em local ignorado, foi
DEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOª
MONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOª
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAª
EMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMª
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
EªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASª
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2020.
B 18 e 19/03
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1051816-34.2019.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível
- Foro Centra Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Carlos Huhn Rodrigues-ME, CNPJ 08.975.644/0001-07, na pessoa de seu
representante legal e a Carlos Huhn Rodrigues, CPF 269.592.998-61, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 119.210,80 (maio/2019), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário
Nªª%STANDOªOSªEXECUTADOSªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªª
DIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSª
em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
lCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSª
EXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISª
custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0152642-03.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA GONZAGA ARNONI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO
ANTONIO TORRES RODRIGUES, CPF/MF nº 000.517.804-53, Fernando Antonio Torres Rodrigues Junior, CPF/MF nº 878.133.517-20 e
Mara Lanuza Moreno Rodrigues, CPF/MF nº 569.782.434-34, que lhes foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Landesbank Baden-Wurttemberg, objetivando o pagamento de R$ 13.073.599,05. Tendo diligenciado em todos os endereços localizados,
e esgotadas as tentativas de citação, estando os Executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, para que
EFETUEªOªPAGAMENTOªDAªDÓVIDAªNOªPRAZOªDEªªTRÐS ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªVINTE ªDIASªSUPRA ªCASOªEMªQUEªOSªHONORÈRIOSªSERÍOªREDUZIDOSª
pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo legal de 15
(quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante
DOªPRINCIPALªEªACESSØRIOSªEªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªRESTANTEªEMªªPARCELASªMENSAISªCOMªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIAª$ECORRIDOªOªPRAZOª
PARAªOFERECIMENTOªDEªRESPOSTA ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªAOªRÏUªARTª ª)6 #0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019.
B 18 e 19/03
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012315-12.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CHRISTIANE CAMURÇA KIM, (Outros nomes: Christiane de Albuquerque Camurça), Brasileira, Divorciada, Estilista,
RG 53.266.690-2, CPF 579.454.702-20, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Francisco Cerruti Gaeta, para
cobrança da quantia de R$ 23.956,89 (março/2015), decorrente a inadimplência dos aluguéis de setembro de 2014 a março de
2015, multas contratuais, taxas condominiais e contas de energia elétrica, oriundas do Contrato de Locação de Imóvel Residencial
lRMADOªENTREªASªPARTESªEMªª%NCONTRANDO SEªAªRÏªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª
%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUEªEMªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªQUEª
DEVERÈªSERªREALIZADAªNOSªTERMOSªDOªARTIGOª ª))ªDOª.#0# ªPAGUEªOªDÏBITOªlCANDOªISENTOªDEªCUSTASªPROCESSUAIS ªACRESCIDOªDEª
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªEQUIVALENTEªAªªDOªVALORªDOªDÏBITOªARTIGOªªDOª#0# ªOUªOFEREÎAªEMBARGOS ªSOBªPENAªDEªCONVERTER SEª
OªMANDADOªINICIALªEMªMANDADOªEXECUTIVOª$ECORRIDOSªOSªPRAZOSªSUPRA ªNOªSILÐNCIO ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEªDADOªREGULARª
PROSSEGUIMENTOªAOªFEITOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS - PROCESSO Nº 1108632-07.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAQNOVAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ 08.744.867/0001-63, com
endereço à Rua Dalvo Matos Dedecca, 20, sala 3, Vila Palmeiras, CEP 02728-110, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Pedido de Falência por parte de Workcapital Bsd Fomento Mercantil Ltda, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por
impontualidade no pagamento da(s) duplicata(s) n.º 566 1/3, 566 2/3, 566 3/3 563 1/3, 563 2/3, 563 3/3, 599 1/3, 599 2/3, 599 3/3,
567 1/3, 567 2/3, 567 3/3, 531 3/3, 560 1/3, 560 2/3, 560 3/3, 575 1/3, 575 2/3, 575 3/3, 561 1/3, 568 1/3, 561 2/3, 561 3/3, 568 2/3,
568 3/3, 550 2/3, 550 3/3, 597 1/3, 597 2/3, 597 3/3, 571 1/3, 571 2/3, 571 3/3, 549 1/3, 549 2/3, 549 3/3, 573, 564 1/3, 564 2/3, 564
3/3, 551 1/3, 551 2/3, 551 3/3, 572, 565 1/4, 565 2/4, 565 3/4, 565 3/4,546 2/2, que totalizam o valor de R$ 77.313,82, devidamente
PROTESTADAS ª%STANDOªAªRÏªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao
TOTALªDOªCRÏDITOªRECLAMADO ªQUEªDEVERÈªSERªATUALIZADOªATÏªAªDATAªDOªDEPØSITOªCOMªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªACRESCIDAªDEªCUSTAS ª
DESPESASªPROCESSUAISªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªDOªVALORªDOªDÏBITO ªSOBªPENAªDEªDECRETAÎÍOªDAªFALÐNCIAª.ÍOªSENDOª
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos
DEªDIREITO ªSERÈªOªPRESENTEª%DITALªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAª,EIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ª
AOSªªDEªJANEIROªDEªªªªªªªªªªªª ª
ª
ª
ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001144-26.2016.8.26.0068 Classe: Assunto: Interpelação Inadimplemento Requerente: Legacy Incorpordadora Ltda Requerido: Everaldo Bezerra da Silva EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001144-26.2016.8.26.0068 O MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível, da Comarca de Barueri, Est ado de São Paulo, Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a EVERALDO BEZERRADA SILVA (RG nº 54.465.577-1-SSP/PE e CPMF/MF nº
399.394.148-97) que LEGACY INCORPORADORA LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO
JUDICIAL, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda de “”Um terreno urbano,
designado lote nº 88 da Quadra 13, do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”, localizado em
Cotia, Estado de São Paulo, conforme cláusulas e condições ali estabelecidas, com área total de 150,00m2.,
estando atualmente inadimplente(s) com as parcelas de números 011/180 a 021/180, vencidas entre 28/02/
2015 a 30/12/2015.., que totaliza a quantia de R$ 9.970,56. Estando o interpelado em lugar ignorado, expedese edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, pague as parcelas vencidas
e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam o interpelado Notificado para os termos
da ação, bem como cientificado de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades
legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Será o edital afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 10 de março de 2020. 17 e 18/03

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: 18/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007336-25.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina
de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO MARCOS RIBEIRO, RG 22432349,
CPF 115.137.898-48, com endereço àAvenida Cipriano Rodrigues, 975, Bloco D -Apto 53, Vila Formosa,
CEP 03361-010, São Paulo - SP que foi instaurado Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
por parte de Alexandre Moreira Nascimento e outro, alegando em síntese que é sócio da empresa Assoalho
Ecológico Pisos de Madeiras Ltda. e que, diante do encerramento da atividade da pessoa jurídica no endereço
indicado no contrato social, instaurou o presente incidente . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos do incidente proposto 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 19 de fevereiro de 2020.
17 e 18/03

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5DSKDHO *DUFLD 3LQWR QD IRUPD GD /HL
HWF)$=6$%(5D R 0%/&20(5&,$/(',675,%8,'25$/7'$0&13-TXHOKHIRLSURSRVWD
XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 6XO $PHULFD &LD GH 6HJXUR 6DXGH REMHWLYDQGR R SDJDPHQWR
GD TXDQWLD GH 5  QRY  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 6HJXUR SDUD 3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD 30(
$SyOLFHQ(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/
SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVDRVGLDVVXSUDRIHUHoD
UHVSRVWD VHQGR DGYHUWLGD GRV DUWLJRV  H ,, GR 1&3& VRE SHQD GH SUHVXPLUHP FRP YHUGDGHLURV RV IDWRV
DOHJDGRVILFDQGRDGYHUWLGDTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLDQRVWHUPRVGRDUWLJR,96HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00 -XL]D GH 'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD$QQD3DXOD'LDVGD&RVWDQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D-RVp5REHUWR%H]HUUDGD3D]-~QLRU &3) TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR
&RPXP DMXL]DGD SRU &UX] $]XO GH 6mR 3DXOR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH
5  QRYHPEUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
 H     
3URFHVVR0RQLWyULD&RPSUDH9HQGD$PSLD'HVLJQ(VSDoRV&RUSRUDWLYRV(LUHOL0H&6*(
&HQWUDOGH6HUYLoRVH*HVWmRGH(PSUHVDV/WGD7RWDOJHVW(PSUHQGLPHQWRV6&/WGD*5832&2//(0$1*5283
(',7$/'(&,7$d235$=2'(3UD]RGR(GLWDO',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 721,$<8.$.252.8QDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D&6*(&(175$/'(6(59,d26(*(672'((035(6$6/7'$ &13- TXH
$PSLD 'HVLJQ (VSDoRV &RUSRUDWLYRV (LUHOL 0( OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5 
RXWXEUR GH   GHFRUUHQWH GD YHQGD GH  FDGHLUDV IOH[ WURSLF FRP EDVH GH DOXPtQLR SROLGR (VWDQGR D UHTXHULGD HP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWD
GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR &3& 
RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&
6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/ '( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q    &ODVVH $VVXQWR  &XPSULPHQWR GH
6HQWHQoD&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFRGR%UDVLO6$([HFXWDGR3OHQD&RPHUFLDOGH$OLPHQWRV/WGD0(
H RXWUR (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00 -Xt]D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0{QLFDGH&DVVLD7KRPD]3HUH]
5HLV /RER QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 3/(1$ &20(5&,$/ '( $/,0(1726 /7'$0( &13- 
 H 0$85,/,2 $1721,2 52'5,*8(6 &3)  D $omR 0RQLWyULD DMXL]DGD SHOR %$1&2 '2
%5$6,/ 6$ RQGH FRQVWLWXLX R WtWXOR MXGLFLDO FRQGHQDQGRRV DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDLR
  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD
GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R GH  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH
QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXORPDQWHQHGRUDGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR$VVXQomR81,)$,5HTXHULGR5RVkQJHOD6LOYD3URFySLR
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -RVp&DUORVGH)UDQoD&DUYDOKR1HWRQDIRUPDGD/HLHWF)D]
6DEHUD5RVkQJHOD6LOYD3URFySLR &3) TXH)XQGDomR6mR3DXORPDQWHQHGRUDGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR
$VVXQomR±8QLIDL &13- OKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 QRYHPEUR
GH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVGRVPHVHVGHQRYHPEURDGH]HPEURGHHMDQHLUR
DGH]HPEURGHGRFXUVRGH3URMHWRV6RFLDLVH,QWHUYHQomR,QWHUGLVFLSOLQDU(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
DFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGH
FRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOH
GDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHIHYHUHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7DPDUD+RFKJUHE0DWRVQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D R (;&/86,9(&20e5&,2'(9(Ë&8/26/7'$&13-H9$/0,5/25(1&,&3)
TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHP([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
SRU SDUWH GH %DQFR 'D\FRYDO 6$ REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR
&RQWUDWR 3DUWLFXODU SDUD $EHUWXUD GH /LPLWH GH &UpGLWR Q  H &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR FRP $OLHQDomR
)LGXFLiULDQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
 GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP
GLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHQRYHPEURGHH
3URFHVVR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO2EULJDo}HV%$1&2%5$'(6&26$0LJXHO6RX]D6LOYD
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 721,$<8.$.252.8QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0LJXHO6RX]D
6LOYD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH2EULJDomRGH)D]HUGH3URFHGLPHQWR&RPXP
REMHWLYDQGRDSURFHGrQFLDGDDomRSDUDTXHRUHTXHULGRYHQKDHPLWLUGHFODUDomRGHYRQWDGHQRVHQWLGRGHUHFHEHUDHVFULWXUD
S~EOLFDGHYHQGDHFRPSUDGRLPyYHOPDWULFXODGRVREQQR&5,GH*XDUXOKRV63QRSUD]RDVHUIL[DGRSRUHVWH-Xt]RVRE
SHQDGHPXOWDHPYDORUTXHWDPEpPGHYHUiVHUIL[DGRSRUHVWH-Xt]RVHQGRTXHSDUDYLDELOL]DURFXPSULPHQWRGHVVDREULJDomR
RUHTXHUHQWHMiGHSRVLWRXRVGRFXPHQWRVTXHOKHLQFXPELDSHUDQWHR7DEHOLmRGH1RWDVGH6mR3DXORGHYHQGRSRUWDQWR
GLULJLUVHDRLQGLFDGRFDUWyULRRTXDOILFDUiHQFDUUHJDGRGHODYUDUDSUHWHQGLGDHVFULWXUDEHPFRPRHPFDUiWHUVXEVLGLiULRTXHD
VHQWHQoDSURGX]DRPHVPRHIHLWRGRFRQWUDWRGHILQLWLYRDVHUILUPDGRHQWUHDVSDUWHVYDOHQGRDSUySULDVHQWHQoDFRPRWtWXORKiELO
DFRPSURYDUDWUDQVIHUrQFLDGDSURSULHGDGHSDUDILQVGHUHJLVWURQDUHIHULGDPDWUtFXODGHYHQGRDSUHVHQWDUDVFHUWLG}HVQHJDWLYDV
GHGpELWRVH[LJLGDVSRUOHLID]HQGRSURYDWDPEpPGRSDJDPHQWRGRLPSRVWRGHWUDQVPLVVmRGDSURSULHGDGHHDLQGDFRPXQLFDQGR
DWUDQVIHUrQFLDGDSURSULHGDGHDRVGHPDLVFDGDVWURVGDVHPSUHVDVHyUJmRVS~EOLFRVFRQGHQDQGRRUHTXHULGRDRSDJDPHQWR
GDVYHUEDVVXFXPEHQFLDLV(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
GLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
RUHTXHULGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H
3URFHVVR   3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV  +6%& %DQ. %UDVLO 6$
%DQFR0~OWLSOR&%,77HFQRORJLDH6HUYLoRV(LUHOL0(*LRYDQQL0H]DYLOOD9DOEHQHGLWR(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 721,$<8.$.252.8QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R &%
,7 7(&12/2*,$ ( 6(59,d26 (,5(/, 0( &13-  FRP HQGHUHoR j $YHQLGD (QJHQKHLUR /XL]
&DUORV %HUULQL  &LGDGH 0RQFRHV &(3  6mR 3DXOR  63 *,29$11, 0(=$9,//$ 9$/%(1(',72
%UDVLOHLUR &3)  FRP HQGHUHoR j $YHQLGD (QJHQKHLUR /XL] &DUORV %HUULQL  ,WDLP %LEL &(3
 6mR 3DXOR  63 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH %DQFR
%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR+6%&%DQ.%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORDOHJDQGRHPVtQWHVHRUHFHELPHQWR
GD TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH &RQWD &RUUHQWH H *LUR )iFLO &RQWUDWR
 &RQWD &RUUHQWH     
  *LUR )iFLO (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D
VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV TXH
IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à 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 18/03/2020 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. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA.

Contrato: 102604055334-4 - SED: 613 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): OSWALDO JOSE RIBEIRO, BRASILEIRO, GERENTE DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, RG. 4.919.176-SP, CPF: 564.511.648-87,
CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA
DA LEI 6.515/77 COM MARIA ANGELA ROSSETO RIBEIRO, BRASILEIRA,
PROFESSORA, RG. 5.556.135-SP. Imóvel sito à: RUA ANTONIO DE PROENÇA, Nº
63, APARTAMENTO Nº 23, 2º ANDAR, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PAULICÉIA, VILA
URSULINA, NO 4º SUBDISTRITO-NOSSA SENHORA DO Ó, SÃO PAULO/SP. Contendo
a área privativa de 74,64m2 e a área comum de 46,128m2, nesta incluída a área
relativa a uma vaga na garagem coletiva localizada no subsolo e no pavimento térreo
do edifício, com direito a guarda e estacionamento de um veículo de passeio de
padrão ou porte médio, auxiliado por manobrista, perfazendo a área real construída de
120,768m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,9231% no terreno e nas demais
partes comuns.

Contrato: 802620895176-5 - SED: 10314/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA ISABEL CHEBERLE, BRASILEIRA, DIVORCIADA, MAIOR,
SOCIA- PROPRIETARIA, RG: 8.682.986-5 SSP/SP, CPF: 653.850.398-53. Imóvel
sito à: RUA JOSE GARCIA TERRA, Nº 110 (ATUAL Nº 118 NÃO OFICIAL), CASA 08,
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARATI, NA VILA CAJU, DISTRITO DE ERMELINO
MATARAZZO, SAO PAULO/SP.

São Paulo, 28/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial

São Paulo, 18/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
28/02 - 10 - 18/03/2020

18, 19 e 20/03/2020

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo,
República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
EDUARDO IMANICHI MUNEMORI e sua mulher JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 29 de janeiro de 2020, do 14º Tabelião de Notas da Capital-SP (livro
5.648/fls.209), pela qual Eduardo Imanichi Munemori, empresário, RG nº 24.116.094-7-SSP/SP, CPF nº
247.250.798-47, e sua mulher Juliana Rozenbaum Munemori, economista, RG nº 55.884.673-7-SSP/SP, CPF
nº 081.606.157-28, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei n° 6.515/
77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Afonso Braz nº 251, apartamento nº 141, Indianópolis,
INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIAde acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APAR TAMENTO nº 141,
localizado no 12º andar do Edificio Maison Charlotte, situado na Rua Afonso Braz nº 251, no 24º Subdistrito
– Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, com as áreas privativas de 365,810m², área
comum de garagem de 128,150m², que corresponde o direito ao uso de 05 vagas na garagem coletiva do
edifico, área comum de 137,468m², incluindo o direito ao uso de uma depósito localizado nos subsolos,
perfazendo a área total de 631,428m², correspondendo-lhe a fração ideal de 5,1318% no terreno. Perfeitamente
registrado sob o n° 02 na matrícula n° 172.035, em data de 27 de outubro de 2006, neste Registro. Pelo
presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito,
perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 13
de março de 2020.
16, 17 e 18/03
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1002721-22.2017.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni
de Faria, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Daniela Lagreca CPF: 087.294.018-79, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/
0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco Unidade Granja Vianna) ajuizou Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 40.252,40 (Março/2017), representada pelo inadimplemento das mensalidades
de Abril à Dezembro de 2012 na prestação de serviços educacionais e parcelas relativas a excursão vencidas
em Outubro à Dezembro de 2012. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isenta de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Carapicuíba/SP, 26/11/2019.
18 e 19/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1034241-64.2016.8.26.0602 Classe: Assunto: Busca eApreensão
Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento
S/ARequerido: Anderson dos SantosAlencar EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1034241-64.2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado
de São Paulo, Dr(a). MARCIO FERRAZ NUNES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDERSON DOS
SANTOS ALENCAR, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, RG 54224892, CPF 425.891.248-48, que lhe foi proposta
uma ação de BUSCAE APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de AYMORÉ - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese: que as partes celebraram em 06/11/2014,
contrato de financiamento nº 287319300. Em garantia, o réu alienou fiduciariamente ao requerente o veículo
marca FORD, modelo ECOSPORT FREEST 1.6, ano 2012, cor PRETA, placa EUG 3749, chassi
9BFZE55P5C8735158. O requerido está inadimplente da 21ª a 23ª parcela da obrigação, a qual deveria ter
sido paga em 06/08/2016 a 06/10/2016 no valor total de R$ 2.434,72. A liminar de busca e apreensão do veículo
foi cumprida em 07/12/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Prazo para pagamento: 05 (cinco) dias e
para contestar: 15 (quinze) dias, que passarão a ser contados a partir do término do prazo fixado no edital.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Sorocaba, aos 17 de fevereiro de 2020.
18 e 19/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000930-40.2017.8.26.0152 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Central Park Empreend Imobiliários Ltda. Requerido:
Marcio Alcântara da Silva e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100093040.2017.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo,
Dr(a). Diogenes Luiz deAlmeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARCIO ALCANTARA
DASILVA (RG nº 28.694.594-0-SSP/SPe CPF/MF nº 213.708.258-62) e MARCIAREGINADIAS ALCANTARA
DA SILVA (RG nº 26.466.533-8-SSP/SP e CPF/MF nº 288.997.088-43) que CENTRAL PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAlhe ajuizou uma AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/
C PEDIDO DEANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda do o lote “44” da
quadra “I” do empreendimento imobiliário denominado “RESIDENCIAL CAUCAIA I”, localizado no Município
de Cotia – SP”, atualmente estando, atualmente, inadimplentes com relação às parcelas 015/180 a 041/180
e parcelas 002/006 a 006/006., objetivando seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para o fim de
declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em questão e reintegrar
a Autora no imóvel descrito, bem com todas as cominações pedidas na inicial. Estando os réus em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15
dias, a fluir os 20 dias supra, não sendo contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Cotia, aos 19 de fevereiro de 2020.
17 e 18/03
EDITALDE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1024571-54.2019.8.26.0001 Classe: Assunto: Busca eApreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/ARequerido: Renato Noji EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1024571-54.2019.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado
de São Paulo, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO NOJI,
RG 47696047, CPF 388.600.528-31, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária sob nº 1024571-54.2019.8.26.0001 por parte de AYMORÉ CRÉDIT O, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, relativa ao veículo marca: RENAULT, modelo: LOGAN EXPRES./EXP. UP1.0, Ano:
2014/2015, Cor: PRETA, Placa: AZB1733, chassi: 93Y4SRD04FJ668758, apreendido em 30.08.2019, haja
vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 20030447821, firmado em 01.04.2019. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, em 05 dias,
a fluir após os 20 dias supra, requeira a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2020.
17 e 18/03
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0034519-17.2007.8.26.0564 Classe:Assunto: Cumprimento de
Sentença - Penhora / Depósito / Avaliação Requerente: Condominio Parque Residencial Tiradentes Requerido:
Denis Guelere EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0034519-17.2007.8.26.0564
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
Dr(a). IVO ROVERI NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENIS GUELERE, RG 20053542, CPF
155.947.358-44, que Condomínio Parque Residencial Tiradentes lhe ajuizou uma ação de Cobrança pelo rito
Ordinário, ora em fase de Cumprimento de Sentença, onde fica a INTIMAÇÃO de Denis Guelere para
manifestar-se sobre eventual concordância da nomeação do credor como adminstrador-depósitáro do imóvel
registrado sob a matrícula 84.142, do 1º CRI de São Bernardo do Campo, assim descrito apartamento nº
Apartamento nº 113, tipo “A”, localizado no 11º andar do bloco 20, denominado Edifício Turquesa, integrante
do Condomínio Parque Residencial Tiradentes, situado a Rua Tiradentes, nº 1.837, com a área útil de
50,200m², área comum de 11,969m², totalizando a área construída de 62,169m², correspondendo-lhe uma
fração ideal no terreno de 0,02882%, correspondendo o direito ao uso de uma vaga descoberta no estacionamento
para veículo de passeio em local indeterminado, de acordo com o Despacho de fls. 562 que a seguir transcrevo:
“Vistos.Fls. 561:Defiro o pedido de penhora dos frutos e rendimentos do imóvel descrito pelo credor. Estando
o réu em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 30 dias supra, apresente impugnação, ou, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores
termos, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 05 de fevereiro de 2020. 17 e 18/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1013194-82.2016.8.26.0004 Classe:Assunto: Despejo Por Falta
de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão / Resolução Requerente: Liu Jiapei Requerido: Dimode
Kim e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013194-82.2016.8.26.0004
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney
Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIMODE KIM, RG 35228131-5, CPF 291.054.23864, MARIACÍCERA MACHADO DA SILVA, C.P.F 513.158.902-91 E MI YOUNG YOO, C.P.F 044.262.04895, que lhes foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança em fase
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 56.561,96, atualizada até
junho/2.018, referente à condenação judicial havida nos presentes autos e que, após o respectivo trânsito em
julgado, originaram o presente Cumprimento de Sentença. Encontrando-se os executados em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, nos
termos do artigo 256, inciso I, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso
III do CPC), pague a quantia de R$ 56.561,96, 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, fica ainda
INTIMADO do BLOQUEIO de valores realizado pelo Sistema BACENJUD, conforme extrato/certidão
disponibilizado na internet, e da PENHORA que recaiu sobre seu(s) bem(ns), conforme termo/auto de
penhora ou certidão da ARISP disponível para consulta na internet. Decorrido os prazos supra, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de
2020.
17 e 18/03
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Igor Fraga é o mais novo membro
da Red Bull Junior Team

Jovem de 21 anos agora é membro da academia da Red Bull
Logo após tornar-se campeão, em fevereiro, e também
por sua carreira anterior, Igor
foi convidado para integrar a
equipe júnior da Red Bull pelo
Dr. Helmut Marko, responsável
pelo projeto. “Eu estou muito
feliz pelo reconhecimento do
meu trabalho”, comentou Fraga.
“Realmente foi uma longa caminhada até a conquista do título
do Toyota Racing Series. Para
mim as coisas nunca foram fáceis, então eu dou um valor muito especial a cada conquista. Ingressar no programa da Red
Bull certamente é uma das mais
importantes. Somente jovens de

grande potencial estão lá. É uma
oportunidade mágica e vou me
empenhar mais do que nunca
para aproveitar ao máximo”,
completou o brasileiro.
Apoio – A carreira de Igor
Fraga tem sido apoiada por um
patrocinador bastante peculiar.
Percebendo que se tratava de um
competidor com potencial para
ingressar no automobilismo de
alto rendimento, a empresa japonesa Polyphony Digital, desenvolvedora do jogo best-seller Gran Turismo, passou a investir no piloto. Neste aspecto,
o ingresso do brasileiro no programa júnior da Red Bull foi

providencial. “Neste ano passo
a competir no Campeonato de
Fórmula 3 da FIA pela equipe
tcheca Charouz Racing System”,
conta Fraga. “Vou estar ao lado
dos principais pilotos de F-3 do
mundo”, completa.
Paralelamente, Fraga continuará sua carreira no automobilismo virtual. O brasileiro foi o
primeiro campeão do FIA Nations Cup (2018) e conquistou o
FIA Manufacturers Series no
ano seguinte, ambos no Campeonato Mundial de Gran Turismo.
Em conjunto com a gigante dos
jogos de corridas virtuais, o brasileiro vem fazendo história ao
abrir um novo caminho para jovens pilotos ingressarem no automobilismo real.
“Essa é uma ponte entre dois
mundos que pouca gente acreditava ser viável há algum tempo. Hoje, felizmente as pessoas
pensam diferente. Acho que
minha carreira é uma prova
disso. Vou estrear na elite da
F-3 mundial e, mais do que
isso, fui adotado por um dos
principais projetos de apoio a
jovens com potencial de chegar à F-1. Isso, realmente, não
é pouca coisa. Estou muito
honrado. E, claro, bastante
feliz”, finaliza o novo piloto
da Red Bull Junior Team.

Kartismo

Foto/ Pedro Bragança

F4 Akasp tem continuidade
nesta quarta-feira

Alberto Otazú venceu as duas etapas disputadas
O mais longo campeonato do
kartismo vai ter continuidade na
noite desta quarta-feira (18) no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP). A terceira das 40 etapas da F-4 da Associação de Kart
Amador de São Paulo (Akasp)
começa com a liderança de Otávio Lotfi, com 58 pontos, apenas um de vantagem sobre a du-

pla Alberto Otazú/Hélio Bianchi,
e dois sobre a dupla Alberto Otazú/Rogério Cebola.
“Como o Otávio (Lotfi) corre sozinho, ele se beneficiou de
sua constância nas primeiras posições para assumir a ponta, mas
estamos por perto para ‘roubar’
esta liderança”, comentou Alberto Otazú Otazú (Pailler Racing/

Bianchi Automóveis/Cardoso
Funilaria e Pintura/No Fire Services/Speed Truck/Rolley Ball/
AVSP), vencedor das duas etapas,
mas cada um com o kart de dupla
diferente.
Com a inversão da metade
dos ponteiros da etapa anterior
para a formação do grid do terceiro encontro, um dos pilotos
da dupla Heraldo Brasil/Saint
Clair sairá da pole position, seguido de Rogério Cebola, Luiz
Reche/André Relvas, Emílio Di
Bisceglie/Bruno Biondo, Otávio
Lotfi e Alberto Otazú, fechando
os seis primeiros.
O campeonato da Akasp é
composto por cinco turnos, com
oito etapas cada. A decisão do
certame sempre fica para o turno final, que começa com a pontuação recalculada depois das
bonificações ao fim das 32 primeiras 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.
Classificação da F-4 da Akasp
depois de suas etapas: 1) Otávio
Lotfi, 58 pontos; 2) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 57; 3) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 56;
4) Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 49; 5) Emílio Di Bisceglie/
Bruno Biondo, 45; 6) Luiz Reche/André Relvas, 41; 7) Heraldo Brasil/Saint Clair, 38; 8)
Sérgio Luiz/Dilson Sucupira,
33; 9) Walter Vignati Filho, 30;
10) Giovani Bondança/Eder
Ayres, 25.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, Pailler
Racing. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club
Ponte
Estaiada.
Visite
www.akasp.com.br

O Kartódromo Granja Viana
definiu nesta semana pelo adiamento do calendário da Copa São
Paulo de Kart, que teria sua terceira
etapa realizada no dia 4 de abril e
do Endurance 10 Horas São Paulo-Paris, competição que seria realizada no dia 28 de março e premiará os vencedores com uma vaga
nas 24 Horas de Kart na França.
A organização tomou a decisão de acordo com às orientações do Governo para conter a
pandemia de coronavírus, colocando a saúde de todos os pilotos, funcionários, organizadores
e familiares em primeiro lugar.
Proprietário do kartódromo,
Felipe Giaffone falou sobre o
adiamento da prova de enduran-

ce. “Acho que sempre precisamos pensar no bem-estar dos pilotos, mecânicos, funcionários e
todos que viabilizam nosso espetáculo de competições. Estamos
focados para conter essa crise o
mais rápido possível e voltarmos
à normalidade. A segunda edição
do Endurance 10 Horas São Paulo-Paris será um sucesso e anunciaremos uma nova data em breve”, diz Giaffone.
Nesta segunda-feira (16), a
CBA (Confederação Brasileira
de Automobilismo) anunciou a
suspensão de todos os eventos
automobilísticos no Brasil. Com
isso, a Copa São Paulo de Kart
terá sua próxima etapa adiada e o
KGV divulgará um novo calendá-

Foto/ Pedro Bragança

Kartódromo Granja Viana segue orientação da
CBA e suspende calendário de competições

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
rio da competição em breve.
Comandante da Bora Karting,
embaixadora da Rotax no Brasil,

Binho Carcasci concordou com o
adiamento e espera que as provas
retornem ao final da pandemia.

Stock Car

Full Time e Texaco
renovam pela 7ª
temporada seguida e
seguem com Piquet
Equipe dirigida por Maurício Ferreira divulga layout do
Corolla #33 de Nelson Piquet Jr. Com adiamento das
etapas iniciais, como medida de segurança para impedir
o avanço do coronavírus, equipe adota cuidados com
colaboradores e foca em ações essenciais para desenvolvimento do novo Corolla

Foto/Divulgação

O jovem mineiro Igor Fraga, 21 anos, é daqueles atletas
que nasceram para surpreender
os fãs do esporte. Depois de
vencer o primeiro Mundial do
famoso game Gran Turismo,
único campeonato virtual homologado pela FIA (entidade máxima do automobilismo), e de fazer o mesmo no McLaren Shadow, campeonato realizado pela
equipe britânica de F1, Fraga
agora entra no círculo dos aspirantes à categoria maior do esporte a motor. Na segunda-feira
(16), o piloto de Ipatinga foi
anunciado como o novo membro da Red Bull Junior Team,
academia da equipe de Fórmula
1 que já levou nomes como o
tetracampeão Sebastian Vettel
até a categoria máxima.
A conquista da vaga na academia veio após outro feito: Fraga venceu em fevereiro a tradicional Toyota Racing Series,
campeonato disputado anualmente na Nova Zelândia com a
participação de vários expoentes da nova geração do esporte
mundial. Defendendo a equipe
M2 Competitions, o jovem mineiro conquistou nove pódios,
quatro vitórias, três poles e três
melhores voltas nas 15 corridas.
Fraga foi o primeiro brasileiro
o vencer o torneio.

Foto/ Toyota Racing

Anúncio acontece um mês após título no badalado Toyota Racing Series, que atrai pilotos de todo o mundo

O layout do Corolla #33 de Nelson Piquet Jr.
A pandemia do coronavírus
segue interferindo na rotina das
pessoas e eventos em todo o
mundo. Com o adiamento da
primeira e da segunda etapas da
Stock Car, inicialmente marcadas para o dia 29 deste mês em
Goiânia (GO) e 12 de abril no
Velopark (RS), a equipe Full
Time Sports segue atenta às
medidas de prevenção e cuidados com seus colaboradores,
mantendo apenas as atividades
essenciais na oficina em Vinhedo (SP) e trabalhando no desenvolvimento do novo Corolla, que fará sua estreia na principal categoria do país.
No último fim de semana,
o time comandado por Maurício Ferreira divulgou o novo
layout do Stock Car #33, pilotado por Nelson Piquet Jr. A
equipe renovou pelo sétimo
ano consecutivo o patrocínio da
Texaco, uma tradicional incentivadora do esporte automotor
no mundo e que há mais de 100
anos atua no Brasil na fabricação e comercialização de lubrificantes e graxas automotivos
e industriais.
Já Piquet fará sua terceira
temporada completa na Stock
Car, todas com a Full Time. Nos
dois anos anteriores, o piloto
subiu quatro vezes ao pódio. Também tem uma pole na categoria,
quando correu como convidado
na Corrida de Duplas de 2015.
A temporada 2020 também
será especial com a chegada da
Toyota Gazoo Racing ao Brasil. A Full Time Sports, que
completa 16 anos nas pistas, foi
um dos times escolhidos pela
montadora e terá quatro Corollas no grid.
“Aprendemos muito nas
duas últimas temporadas. Ainda não alcançamos o patamar
que esperamos, a Stock Car é
uma categoria extremamente
competitiva, mas vamos seguir
trabalhando para que os resultados sejam melhores este ano.

Será uma temporada de mudanças, um carro novo, a chegada
da Toyota, mas, sem dúvida,
essa continuidade com a equipe e a Texaco serão um ponto
positivo a nosso favor”, comentou Piquet.
“Sempre buscamos seguir
a filosofia da continuidade e
esperamos alcançar um novo
patamar de resultados em
2020. Mas sabemos que será
um ano de muitas novidades
técnicas e só mesmo no início
da temporada conseguiremos
ter uma visão melhor de como
estaremos”, destacou o chefe
da equipe Maurício Ferreira
“Mas estamos trabalhando
muito para que possamos continuar competitivos. Ter a Texaco conosco pela sétima temporada, a terceira com o Nelsinho, com certeza, é significado de uma parceria de sucesso. Agora, vamos focar e trabalhar para reverter isso em
resultados ainda melhores nas
pistas”, continuou.
Com relação ao adiamento
das corridas e cuidados em virtude da pandemia causada pelo
coronavírus, o chefe da Full
Time Sports também ressaltou
que o time está seguindo as recomendações preventivas.
“Estamos aproveitando o
adiamento da temporada para
nos aprofundarmos em detalhes, que serão construídos
com o tempo. Mas estamos
atentos aos cuidados e com a
saúde de toda a nossa equipe,
focando apenas nas atividades
essenciais, evitando ações não
urgentes e que possam trazer
algum risco”, completou Maurício Ferreira.
Após o anúncio do adiamento das etapas iniciais, a Vicar, organizadora da Stock Car,
informou que o formato de 12
etapas na temporada será mantido e as datas para realocação
das duas primeiras etapas serão anunciadas em breve.

