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Comissão encerra discussão do
parecer da reforma da Previdência

SP lança campanha para prevenir
uso de drogas entre adolescentes
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Crises impedem país de rever
3,7 mi de perdas de assalariados

Rombo na Previdência
atinge R$ 80 bilhões em

 5 meses, diz governo

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 27 de junho de 2019www.jornalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,84
Venda:       3,84

Turismo
Compra:   3,69
Venda:       4,00

Compra:   4,37
Venda:       4,37

Compra: 159,60
Venda:     193,76

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

16º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens e
chuva passageira
durante o dia. À
noite o tempo fica
firme.

Previsão do Tempo

Câmara dos
EUA aprova
US$ 4,5 bi
para ajudar
migrantes

Após forte pressão de líde-
res democratas e algumas mu-
danças de última hora, a Câma-
ra dos Representantes dos Es-
tados Unidos aprovou um pa-
cote de 4,5 bilhões de dólares
para ajuda emergencial a mi-
grantes na fronteira do país
com o México.

O projeto de lei, que prevê
ajuda a milhares de famílias e
crianças desacompanhadas de-
tidas após cruzarem a frontei-
ra, conseguiu apoio dos dois
partidos majoritários após a
presidente da Câmara, Nan-
cy Pelosi, abafar um princí-
pio de rebelião de legislado-
res progressistas e de ori-
gem hispânica, que queriam
mudanças mais profundas na
legislação.                   Página 3

EUA
ameaçam
atacar Irã

com “força
esmagadora”

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Donald Trump,
ameaçou retaliar com “grande
e esmagadora força” qualquer
ataque do Irã.

Na terça-feira (25), Trump
publicou no Twitter que “qual-
quer ataque do Irã sobre qual-
quer coisa americana será en-
frentado com grande e esma-
gadora força” e que “em algu-
mas regiões esmagador signi-
fica obliteração”.         Página 3
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O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida

O Ministério da Economia
informou  na quarta-feira (26)
que, de janeiro a maio deste ano,
o déficit nas contas da Previdên-
cia Social chegou a R$ 80,7 bi-

lhões. O Tesouro Nacional e o
Banco Central tiveram, juntos,
superávit de R$ 63,3 bilhões. É
por causa dessa diferença que as
contas públicas do Governo Cen-

tral – Tesouro Nacional, Banco
Central e Previdência Social –
tiveram déficit de R$ 17,4 bi-
lhõesno período. 

“O gasto com a Previdência
continuará crescendo nos próxi-
mos anos, mas crescerá de for-
ma mais lenta com a aprovação
da reforma da Previdência”, dis-
se o secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida.

Segundo o governo, o déficit
global da Previdência, somando
os trabalhadores da iniciativa pri-
vada, que se aposentam pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS), os servidores públicos
civis e os militares, o déficit pro-
jetado para este ano é de R$
314,9 bilhões, o que representa
4,4% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país).      Página 5

As sucessivas crises econô-
micas ocorridas no Brasil des-
de 2014 impediram o país de
recuperar as mais de 3,752
milhões de perdas registradas
no pessoal ocupado assalaria-
do em 2015 e 2016, revela pes-
quisa do Cadastro Central de
Empresas (Cempre), divulgada
na quarta-feira (26), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE).

A crise iniciada em 2014
reduziu também o total de em-
presas e outras organizações
formais ativas, que totalizaram

5.029.109 em 2017, remeten-
do ao patamar do início da dé-
cada de 2010, quando havia
5.128.568 empresas e organi-
zações.

Para a Agência Brasil, a
analista da pesquisa do
Cempre, Denise Guichard
Freire, observou que “desde a
crise de 2014, o país ainda não
conseguiu se recuperar. O Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os produtos e servi-
ços produzidos) cresceu 1%
em 2017, mas não foi sufici-
ente para recuperar as perdas
de 2015 e 2016.       Página 3

Vale destina R$1,8 bilhões até
2023 para obras e remoção

de lama em Minas

Página 4

Mourão diz que divulgação
de áudios de autoridades

é crime
O presidente da República

em exercício, Hamilton Mourão,
classificou  na quarta-feira (26)
de crime a divulgação de conver-
sas atribuídas a autoridades pú-
blicas pelo site de notícias The
Intercept Brasil.

Segundo Mourão, “o conteú-

do, se é verdadeiro, foi roubado dos
celulares de autoridades públicas,
isso é um crime”. “Se existem in-
dícios ou dados de que irregulari-
dades foram cometidas, a forma
correta de lidar com isso é juntar
essa documentação e entregar ao
Ministério Público.        Página 5

Governadores do NE:
reforma como está não

resolve problema dos estados

A tenista Beatriz Haddad
Maia (Eurofarma/ SantoDigi-
tal/ Generali/ Booking.com/
BV/ Joma/ Head/ Solinco/
CBT/ IMG) avançou à terceira
e última rodada do qualifying
de Wimbledon.

Nesta quarta-feira, Bia,
cabeça de chave 17, derro-
tou de virada a alemã Anna
Zaja, número 201 do mun-

Bia Haddad Maia vence
mais uma no quali e está a

uma vitória da chave
de Wimbledon

do, em 2 sets a 1, por 3/6
6/4 6/2, após 2h12min de
partida.

“Joguei um pouco abaixo
do que vinha jogando e não
estava encontrando nenhuma
chance de devolver o saque
dela. Mas me mantive firme
de cabeça e consegui rever-
ter. Jogar na grama muda mui-
to”, analisou Bia.    Página 8

Matheus Ferreira faz sua
estreia em etapa noturna

 do WSK Euro
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Matheus Ferreira

Uma das revelações do kar-
tismo brasileiro na Europa, Ma-
theus Ferreira disputará pela pri-
meira vez uma etapa noturna de
kart no Velho Continente. O pilo-
to brasiliense de 12 anos vai cor-
rer na quarta etapa do WSK Euro
Series em Adria, na Itália. Apesar

da novidade, o atual vice-cam-
peão brasileiro acredita que não
terá problemas para se adaptar.

“Eu já conheço bem a pista
de Adria, é uma dos circuitos
mais tradicionais aqui da Euro-
pa e onde fiz minha estreia nes-
ta temporada.              Página 8

Ana Patrícia, Rebecca e
George estreiam no

torneio bianual
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O Brasil terá oito duplas e
16 atletas disputando a partir da
próxima sexta-feira (28) o Cam-
peonato Mundial de vôlei de
praia 2019, em Hamburgo (Ale-
manha). E entre os representan-
tes, três farão sua primeira apa-
rição no principal torneio da mo-
dalidade, com exceção dos Jo-
gos Olímpicos. Ana Patrícia
(MG), Rebecca (CE) e George
(PB) estarão pela primeira vez
na disputa e revelaram a ex-
pectativa para a estreia.

Ana Patrícia e Rebecca, co-
mandadas pelo técnico Reis
Castro, chegam para o primei-
ro Campeonato Mundial com
muita moral.                   Página 8

George (frente) disputará pela primeira vez o Campeonato
Mundial adulto

Líderes Derani e Nasr iniciam
2ª metade da temporada focados

na briga por títulos

F
o

to
/ 

Jo
sé

 M
á

ri
o

 D
ia

s

Pilotos lutam para manter
liderança no IMSA e Endurance

A temporada 2019 do IMSA
WeatherTech SportsCar Cham-
pionship entra em sua segunda
metade neste domingo (30),
quando será realizada a sexta
etapa com a disputa das 6 Ho-
ras de Watkins Glen. A prova
também será válida pelo Cam-
peonato Norte-americano de
Endurance, que inclui as quatro
corridas longas do ano (Dayto-
na, Sebring, Glen e Road Atlan-
ta).                                   Página 8
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Pesquisa aponta aprovação do
Programa de Concessões Rodoviárias

A Fundação Seade realizou
pesquisa com 17 mil motoristas,
caminhoneiros e motoqueiros
que utilizam a malha de 8,4 mil
quilômetros de rodovias do Pro-
grama de Concessões Rodoviá-
rias do Estado de São Paulo. Os
resultados mostram a aprovação
dos usuários às estradas operadas
e administradas pelas 21 conces-
sionárias, cujos contratos são fis-
calizados e gerenciados pela Ar-
tesp (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo). Na média
geral, a pesquisa apurou que as
rodovias estaduais sob concessão
têm nota 8,1 nas avaliações co-
lhidas junto aos usuários.

Para medir o grau de satisfa-
ção dos motoristas, a pesquisa
levou em conta itens como: aten-
dimento prestado (serviço 0800,
equipamentos de emergência e
canais de ouvidoria; atendimen-
to médico; socorro mecânico,
campanhas informativas e educa-
tivas; conservação e limpeza das

pistas, canteiros e acostamentos;
conservação do pavimento; ele-
mentos de segurança e de preven-
ção de acidentes; obras de ampli-
ação e melhorias das vias, sinali-
zação e serviços oferecidos pe-
las concessionárias que mais
apreciam.

“As pesquisas de satisfação
do usuário, como esta que reali-
zamos para a Artesp, é um canal
aberto com o cidadão. Os dados
resultantes são importantes indi-
cadores para melhorar a gestão
pública dos serviços prestados
pelas concessionárias”, afirma a
economista Paula Montagner,
responsável pela análise dos da-
dos colhidos em campo pelos en-
trevistadores. A Fundação Seade
tem mais de 40 anos de experi-
ência no mercado e é considera-
da referência no setor de pesqui-
sas aplicadas à gestão pública.

“A pesquisa é importante por-
que qualifica o trabalho diário que
a Artesp e as concessionárias de-

senvolvem, mas, principalmente,
porque aponta aonde é possível
atuarmos para melhorar ainda
mais as nossas rodovias”, avalia
o diretor geral da Artesp, Giovan-
ni Pengue Filho. A aprovação do
usuário reforça os resultados que
as rodovias concedidas do Esta-
do de São Paulo têm obtido ano
a ano na pesquisa realizada pela
Confederação Nacional dos
Transportes (CNT), que em sua
última edição, em outubro do ano
passado, apontou que 18 das 20
melhores rodovias do Brasil são
paulistas e todas elas integram o
Programa de Concessões Rodo-
viárias, implantando em 1998.

Universo da pesquisa
O estudo da Seade é o maior

realizado nos últimos anos abor-
dando o tema. Dos 17 mil entre-
vistados, 9 mil eram motoristas
de veículos leves, 5,4 mil de veí-
culo pesado e 2,6 mil motoquei-
ros. A pesquisa foi aplicada em

58 postos de atendimento e ba-
ses de apoio instalados em pon-
tos estratégicos da malha sob
concessão, escolhidos com base
no maior volume de tráfego.

Entre os melhores quesitos
avaliados pelos usuários estão a
limpeza das pistas e canteiros e a
sinalização das rodovias, itens
que receberam, na média geral,
nota 8,5 dos usuários. No quesi-
to conservação do asfalto, uma
das principais exigências previs-
tas nos contratos de concessão,
a nota das estradas que compõem
o Programa de Concessões foi
8,1. Em relação à segurança e
prevenção de acidentes, a média
foi nota 8, enquanto os serviços
de atendimento aos usuários
(0800, call boxes, ouvidoria) re-
ceberam nota 8,2. Na categoria
de serviços prestados gratuita-
mente pelas concessionárias aos
usuários, o socorro mecânico e
de guincho recebeu nota 8,3 e o
socorro médico, nota 7,5.

Alesp aprova redução do ICMS
sobre o querosene para aviação

Na terça-feira (25), a Assem-
bleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) aprovou a lei do
Governador João Doria que pre-
vê a redução de 25% para 12% do
Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
que incide sobre o combustível de
aviação no território paulista.

A iniciativa integra o Progra-
ma São Paulo pra Todos, que
busca ampliar a malha aérea no
Estado a partir de diversos ae-
roportos paulistas. A contrapar-
tida das companhias aéreas in-
clui a oferta, em até 180 dias, de
490 novos voos semanais para 21
Estados e 38 aeroportos, além
da criação de seis novos desti-
nos dentro de São Paulo, aumen-
tando a oferta de destinos em

todo o Brasil.
“Decisão acertada dos nos-

sos deputados. A redução do
ICMS sobre o querosene aéreo
é parte do nosso plano para in-
crementar o turismo em todo o
Estado, gerando emprego e ren-
da para o maior número de bra-
sileiros”, comemorou Doria.

Alíquota
O corte na alíquota que inci-

de sobre o querosene de aviação
comercializado em São Paulo é
reivindicação antiga das companhi-
as aéreas. Segundo estudos do se-
tor, o preço do combustível repre-
senta em torno de 40% do custo
operacional total das empresas.

O anúncio, realizado em fe-
vereiro deste ano, agitou o mer-

cado. Mesmo antes de o Proje-
to de Lei ser aprovado na Alesp,
a LATAM, a GOL e a Azul anun-
ciaram a ampliação dos voos.

“Redução na alíquota do
combustível, aumento da oferta
de voos e maior competitivida-
de entre as companhias aéreas
criam condições para a redução
no preço das passagens”, com-
plementou o Governador.

Desoneração
A desoneração tributária do

setor aéreo será compensada
pelo impacto econômico gera-
do pelas contrapartidas. Com a
nova alíquota, a arrecadação pre-
vista para 2019 sobre a comer-
cialização de querosene aéreo
cairá de R$ 627 milhões para R$

422 milhões, mas a compensa-
ção total – direta, indireta, indu-
zida e catalisada – representa
uma previsão de ao menos R$
316 milhões.

A estimativa é de que 59 mil
empregos sejam gerados nos
próximos 18 meses a partir da
desoneração, com previsão de
R$ 1,4 bilhão em salários anu-
almente. Entre os itens previs-
tos nas contrapartidas das em-
presas aéreas, o chamado “sto-
pover” é um dos destaques.

Um fundo de R$ 40 milhões
será formado pelas companhias
para custear um plano de marke-
ting para fomento à ampliação da
permanência de visitantes em
São Paulo por um ou dois dias a
mais que o previsto.

SP lança campanha para prevenir
uso de drogas entre adolescentes

Para conscientizar alunos do
Ensino Médio sobre as conse-
quências do consumo do álco-
ol e de outros entorpecentes, as
secretarias da Justiça e Cidada-
nia  e da Educação lançaram na
quarta-feira (26),  a Campanha
São Paulo contra as Drogas. O
anúncio ocorrerá na Escola Es-
tadual Albino Cesar, na Vila Ma-
zzei, zona norte da capital.

O secretário da Justiça, Pau-
lo Dimas Mascaretti, a subse-
cretária de Acompanhamento da
Capital e da Grande São Paulo,
Maria Elisabeth Gambini, e a
comunidade escolar estarão
presentes no evento.

A apresentadora teen Maisa
gravou um vídeo para apoiar a
campanha. Ela participa da ação
por meio do projeto SBT do
Bem, que objetiva conscienti-
zar a população sobre temas di-
versos. O jornalista, escritor e
conferencista internacional
José Luiz Tejon também gravou
um depoimento sobre o tema.

Serviços
Além disso, o Centro de In-

tegração da Cidadania (CIC),
unidade Norte, montará uma
feira na Escola Albino Cesar
com serviços diversos para os
estudantes, como elaboração de
currículo, orientação sobre
postura para entrevista de em-
prego e orientação nutricional
com testes de Índice de Massa
Corporal (IMC).

Vale destacar que o Centro
Paula Souza divulgará cursos
das Etecs e Fatecs, enquanto o
Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) tratará de vagas
para estágio. O Centro de Re-
estruturação para a Vida (Cer-
vi), organização sem fins eco-
nômicos que oferece assistên-
cia integral a mulheres e fami-
liares que enfrentam uma gra-
videz inesperada, também esta-

rá presente. A programação do
CIC incluirá apresentações mu-
sicais, de capoeira e de judô.

Relatório
Publicado em setembro de

2018, o Relatório Global sobre
Álcool e Saúde da Organização
Mundial da Saúde (OMS) apon-
ta que 3 milhões de pessoas
morreram no mundo em 2016
em decorrência do consumo de
bebidas alcoólicas.

As causas estão relaciona-
das a lesões por acidentes de
trânsito, automutilação, violên-
cia interpessoal e doenças di-
versas. Segundo a OMS, global-
mente, 237 milhões de homens
e 46 milhões de mulheres so-
frem de transtornos decorren-
tes do uso de álcool.

“As campanhas de prevenção
nas primeiras fases de vida são
fundamentais para reduzir a de-
pendência química no futuro.
Apesar de culturalmente aceito
na maioria dos países, o álcool é
a porta de entrada para outras dro-
gas. O poder público e a socie-
dade precisam discutir alternati-
vas urgentes para dificultar que
crianças e adolescentes tenham
acesso às bebidas alcoólicas e
outras drogas”, ressaltou o secre-
tário da Justiça e Cidadania.

Segundo o levantamento do
Centro Brasileiro de Informa-
ções Sobre Drogas Psicotrópicas
(Cebrid) da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), o pri-
meiro contato dos adolescentes
com o álcool costuma ocorrer
por volta dos 13 anos.

Já o Centro de Informações
sobre Saúde e Álcool (CISA)
afirma que o consumo de bebi-
das alcoólicas por crianças e
adolescentes prejudica o de-
senvolvimento do sistema ner-
voso e aumenta a possibilidade
de consequências negativas,
como queda no rendimento es-
colar, gravidez, violência e aci-

dentes.

Enfrentamento
Desenvolvido pela Polícia

Militar de São Paulo, o Progra-
ma Educacional de Resistência
às Drogas (Proerd) trabalha a
prevenção do uso de drogas en-
tre alunos do ensino fundamen-
tal das escolas das redes públi-
ca e particular. Desde sua cria-
ção, em 1993, a iniciativa aten-
deu mais de 10 milhões de cri-
anças no estado. No primeiro
trimestre de 2019, mais de
154,4 mil foram estudantes be-
neficiados pela ação.

Em 2013, o Governo Pau-
lista iniciou um processo de en-
frentamento da epidemia de cra-
ck, sob o ponto de vista da saú-
de e da assistência social, por
meio do Programa Recomeço,
que tem atuação na região da
Nova Luz, na capital, e no res-
tante do território paulista.

De acordo com a Secretaria
da Saúde, nos últimos anos, o
Estado ampliou cerca de seis
vezes o número de vagas para
tratamento de dependentes quí-
micos, de 500 (em 2011) para
3,3 mil atualmente, em serviços
próprios ou conveniados.

De 2013 a abril de 2019,
houve mais de 97 mil triagens
e acolhimentos. O programa vi-
abilizou a desintoxicação de
18,7 mil pessoas, sendo 71% de
caráter voluntário. No período,
foram 13,4 mil internações vo-
luntárias, 5,3 mil involuntárias
e 34 compulsórias.

Acolhimento
O Recomeço também pro-

videnciou o encaminhamento
de 30,7 mil pacientes a Centros
de Atenção Psicossocial
(CAPS) e 6,9 mil para acolhi-
mento em comunidades tera-
pêuticas.

Conforme diretriz do Siste-

ma Único de Saúde (SUS), a in-
ternação de dependentes quími-
cos só é indicada para casos gra-
ves, conforme avaliação médi-
ca. Os demais pacientes devem
ser acompanhados ambulatori-
amente nos Centros de Atenção
Psicossocial – Álcool e Drogas
(CAPS AD) das prefeituras.

Além disso, para prevenir o
consumo de álcool e garantir a
proteção da saúde de crianças e
adolescentes, o Governo de São
Paulo sancionou a Lei nº
14.592/2011, que proíbe a ven-
da ou que se ofereça bebida al-
coólica para menores.

A população pode denunci-
ar o descumprimento da Lei
Antiálcool pelo telefone 0800-
771-3541, mantido pela Secre-
taria da Saúde. Os estabeleci-
mentos que descumprirem as
regras serão multados, interdi-
tados e podem perder a inscri-
ção no cadastro do contribuin-
te do ICMS.

As inspeções são feitas pela
Fundação Procon-SP e Vigilân-
cia Sanitária Estadual, com
apoio da Polícia Militar. No
0800 também é possível fazer
denúncias relacionadas à Lei
Antifumo, que veta o consumo
de cigarros e produtos deriva-
dos em locais fechados.

Conselho
O Conselho Estadual de Po-

líticas Sobre Drogas (Coned/
SP), órgão vinculado à Secre-
tária da Justiça e Cidadania, de-
senvolve ações voltadas à pre-
venção, à redução de danos, ao
tratamento e à reinserção soci-
al de pessoas afetadas pelo uso
e abuso de álcool, tabaco e ou-
tras drogas. Presta atendimen-
to ao público em geral, aos con-
selhos municipais sobre drogas,
às instituições da sociedade ci-
vil, promove encontros e fó-
runs, entre outros serviços.
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A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto vem

sendo publicada [na imprensa] desde 1993, pelo jornal “O DIA”

[3º mais antigo diário em São Paulo - SP]. Via Internet, desde

1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

Via Twitter, @CesarNetoReal

.

CÂMARA [SP] -  Nestes 31 anos de idade do agora novo

PSDB, vale lembrar que os grandes fundadores em São Paulo

foram Franco Montoro, Mario Covas, José Serra e FHC [vindos

do PMDB]. Em 1988, o hoje vereador-presidente Eduardo Tuma

tinha apenas 7 anos de idade         

. 

PREFEITURA [SP] - Nestes 31 anos do agora novo PSDB,

vale lembrar que o ex-governador (SP) e hoje senador José Serra

foi o 1º dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasi-

leira a ser candidato [não eleito] à prefeitura paulistana, no mes-

mo ano da fundação, em 1988    

.             

ASSEMBLEIA [SP] - Nestes 31 anos do agora novo PSDB,

vale lembrar que o recém-eleito presidente do diretório (SP) é o

mais jovem dirigente da história. Com 25 anos de idade, Vinholi

tinha apenas  5 anos em 1988. Está Secretário [Desenvolvimento

Regional no governo de João Doria               

.

GOVERNO [SP] - Nestes 31 anos do agora novo PSDB, vale

lembrar que o ex-prefeito paulistano, agora governador (SP) e

reformador do novo PSDB nacional tinha 30 anos e nem sonhava

virar o político que virou somente em 2016.  Tá completando 6

meses no governo paulista 

.

CONGRESSO [BR] - Sérgio Moro voltará dos USA com

‘cartas na manga’ pra rebater acusações do Intercept Brasil [inva-

são criminosa do Telegram Brasil com vazamento de conversas

entre Moro e Dallagnol sobre Lava Jato / Lula - PT]. No dia 2

julho, estará na Câmara dos Deputados                

.           

PRESIDÊNCIA [BR] - Completando 6 meses na Presidên-

cia da República, Jair Bolsonaro tá no Japão pra reunião dos paí-

ses do grupo dos 20 maiores da Economia mundial. Sabendo que

a China é a maior compradora do nosso agronegócio, continuará

com Ping o que o vice Mourão começou    

.    

PARTIDOS [BR] - Nestes 31 anos da fundação agora novo

PSDB, o partido fez e faz história no Estado de São Paulo, aonde

literalmente nasceu. Se levarmos em consideração que entre os

fundadores estava Montoro, que tinha sido governador (1983 -

1986) pelo PMDB e que desde 2005 ...      

.

POLÍTICOS [BR] - ... todos os governadores [eleitos e ree-

leitos] foram do PSDB, o partido tem a maior longevidade da

história paulista. Pela ordem, governaram  Mário Covas; Geraldo

Alckmin; José Serra; novamente Geraldo Alckmin e agora João

Doria somarão mais de 30 anos de Poder   

.   

E D I T O R 

A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto tornou-

se referência das liberdades possíveis. Foi dirigente em Comi-

tês e Associações de Imprensa. Está dirigente na API e “Cronis-

tas de Política - SP”. Recebeu Medalha Anchieta [Câmara pau-

listana] e Colar de Honra ao Mérito [Assembleia paulista]
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Câmara dos EUA
aprova US$ 4,5 bi

para ajudar migrantes
Após forte pressão de líderes democratas e algumas mudan-

ças de última hora, a Câmara dos Representantes dos Estados
Unidos aprovou um pacote de 4,5 bilhões de dólares para ajuda
emergencial a migrantes na fronteira do país com o México.

O projeto de lei, que prevê ajuda a milhares de famílias e
crianças desacompanhadas detidas após cruzarem a fronteira,
conseguiu apoio dos dois partidos majoritários após a presiden-
te da Câmara, Nancy Pelosi, abafar um princípio de rebelião de
legisladores progressistas e de origem hispânica, que queriam
mudanças mais profundas na legislação.

As novas provisões acrescentadas eram consideradas modes-
tas demais por alguns congressistas, mas a necessidade urgente
de liberar verbas para evitar uma catástrofe humanitária acabou
prevalecendo.

A aprovação por 230 a 195 votos cria um impasse entre a
Câmara e o Senado, dominado pelos republicanos, que poderá
tentar forçar os democratas a enviar ao presidente Donald Trump
um texto diferente, enquanto as duas casas do Congresso cor-
rem para que a questão seja resolvida até o final da semana.

“O projeto do Senado é bom, mas o nosso é melhor”, disse
Pelosi. “Nós estamos assegurando que as crianças tenham comi-
da, roupas, itens de higiene pessoal, abrigo e cuidados médicos.
Estamos proporcionando acesso à assistência jurídica. E esta-
mos protegendo famílias, porque famílias têm de permanecer
juntas”, afirmou, em referência à separação de familiares na fron-
teira.

O pacote de ajuda da Câmara destina mais de US$ 1 bilhão
para abrigar e alimentar os migrantes detidos pela Patrulha de
Fronteira. Quase US$ 3 bilhões devem ser reservados para os
cuidados aos menores desacompanhados que estão sob a custó-
dia do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na
sigla em inglês).

O objetivo é melhorar o serviço oferecido pelos chamados
“abrigos de influxo” da HHS, que recolhem as crianças que aguar-
dam a transferência para os cuidados de adultos responsáveis,
como de parentes que vivem nos EUA.

Os dois projetos de lei, tanto o da Câmara quanto o do Sena-
do, estabelecem que os fundos não poderão ser transferidos para
a construção do muro na fronteira com o México – uma das mai-
ores bandeiras do governo Trump – e que as informações sobre
os adultos responsáveis pelas crianças migrantes não poderão
ser utilizadas para a deportação dessas pessoas, caso estejam em
condição ilegal.

A urgência dos congressistas em aprovar o projeto de lei na
Câmara foi amplificada após a denúncia de que cerca de 300 cri-
anças estavam detidas sob péssimas condições em um posto da
Patrulha de Fronteira em Clint, no Texas. Muitas estavam no lo-
cal há semanas, sem alimentação e cuidados adequados.

Depois da revolta gerada pela denúncia, a maioria das crian-
ças acabou sendo transferida para outros abrigos do HHS. O caso
de Clint foi apenas um exemplo, ainda que mais extremo, das
condições inadequadas em muitos centros de detenção. Várias
crianças morreram sob a custódia das autoridades americanas.

A Casa Branca ameaçou vetar a legislação aprovada na Câma-
ra dos Representantes, alegando que resultaria na paralisação dos
esforços de segurança na fronteira. Autoridades em Washington
ressaltaram em carta aos legisladores que o projeto de lei não
oferece recursos para o reforço da segurança na fronteira, inclu-
indo as verbas necessárias para a construção do muro de Trump.

A Patrulha de Fronteira afirma que 133 mil migrantes foram
detidos no mês passado, com o total mensal ultrapassando a marca
de 100 mil pela primeira vez desde 2007. As agências federais
de migração se dizem sobrecarregadas, o que compromete o or-
çamento e as obriga a superlotar abrigos.

O chefe da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras
dos EUA, John Sanders, renunciou ao cargo nesta terça-feira, no
dia seguinte à denúncia das péssimas condições para as crianças
detidas no abrigo do posto da Patrulha de Fronteira em Clint.

A saída de Sanders é sinal do aprofundamento da crise na agên-
cia responsável por colocar em prática a política linha-dura de
Trump para a imigração. Ele, porém, não revelou qual teria sido
o motivo de sua decisão. “Deixo para que vocês determinem se
tive sucesso ou não”, disse, em mensagem de despedida aos fun-
cionários da agência. (Agencia Brasil)

EUA ameaçam atacar
Irã com “força
esmagadora”

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump,
ameaçou retaliar com “grande e esmagadora força” qualquer ata-
que do Irã.

Na terça-feira (25), Trump publicou no Twitter que “qualquer
ataque do Irã sobre qualquer coisa americana será enfrentado com
grande e esmagadora força” e que “em algumas regiões esmaga-
dor significa obliteração”. Ele também escreveu que “declara-
ções muito ofensivas e ignorantes do Irã, divulgadas hoje [on-
tem], apenas mostram que eles não compreendem a realidade”.

Trump se referia a críticas feitas pelo presidente Hassan Rou-
hani em relação às novas sanções dos EUA sobre o líder supre-
mo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Rouhani se recusou a nego-
ciar com o governo de Trump, dizendo que a Casa Branca é “afli-
gida por retardo mental”.

O governo americano está implementando uma campanha de
pressão máxima contra o Irã para trazê-lo à mesa de negocia-
ções. Entretanto, Teerã está adotando uma postura cada vez mais
desafiadora. (Agencia Brasil)

As sucessivas crises econô-
micas ocorridas no Brasil des-
de 2014 impediram o país de
recuperar as mais de 3,752 mi-
lhões de perdas registradas no
pessoal ocupado assalariado em
2015 e 2016, revela pesquisa do
Cadastro Central de Empresas
(Cempre), divulgada na quarta-
feira (26), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

A crise iniciada em 2014 re-
duziu também o total de empre-
sas e outras organizações for-
mais ativas, que totalizaram
5.029.109 em 2017, remetendo
ao patamar do início da década
de 2010, quando havia
5.128.568 empresas e organiza-
ções.

Para a Agência Brasil, a
analista da pesquisa do Cempre,
Denise Guichard Freire, obser-
vou que “desde a crise de 2014,
o país ainda não conseguiu se
recuperar. O Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
produtos e serviços produzidos)
cresceu 1% em 2017, mas não
foi suficiente para recuperar as
perdas de 2015 e 2016. É preci-
so ainda um crescimento econô-
mico sustentado por algum tem-
po para poder recuperar os ní-
veis de 2013, que teve mais em-
presas, cerca de 5,4 milhões”.

Ela avaliou que o total do
pessoal ocupado assalariado
(45.070.312) melhorou em
2017 em relação ao ano anteri-
or (44.519.619), mas se apre-
sentou menor que o de 2011
(45.184.019). Na série históri-

ca de 2007 a 2017, o maior con-
tingente de pessoal ocupado as-
salariado foi observado em 2014
(48.271.711. Houve recupera-
ção de 550.693 assalariados em
2017, mas esse resultado é in-
suficiente diante das perdas dos
dois anos anteriores.

Estatísticas
Tomando-se por base o ano

de 2007, quando teve início a
divulgação da série atual das es-
tatísticas do Cempre, o número
de empresas e organizações for-
mais brasileiras subiu de
4.420.345 para 5.029.109 em
2017, mostrando saldo líquido
de 608,8 mil organizações.

O crescimento foi de 13,8%.
Nessa década, o pessoal ocupa-
do e os assalariados subiram
21,8% e 22,9%, respectivamen-
te, passando de 42.641.175 para
51.939.251 e de 36.658.326
para 45.070.312.

O valor total dos salários e
outras remunerações aumentou
54,9% em termos reais, isto é,
descontada a inflação do perío-
do, subindo de R$ 1,1 trilhão
para R$ 1,7 trilhão.

Do mesmo modo, houve ex-
pansão de 23,1% no salário mé-
dio mensal, que passou de R$
2.314,08 para R$ 2.848,77. Em
termos de salários mínimos,
houve perda de 11,8%: de 3,4
para 3 salários mínimos de 2017
em relação a 2007.

Sexo e escolaridade
Na série histórica do Cem-

pre iniciada em 2009, primeiro

ano da análise de informações
sobre o pessoal ocupado assala-
riado, de acordo com o sexo e o
nível de escolaridade, observou-
se redução da diferença salarial
entre homens e mulheres de
25% para 20,7%.

Denise Guichard Freire ana-
lisou que isso ocorreu devido à
melhoria da participação da mu-
lher em empresas formais, que
era de 41,9% em 2009 e subiu
para 44,6%, enquanto a partici-
pação masculina caiu de 58,1%
para 55,4%, na mesma base de
comparação.

Do mesmo modo, aumentou
em 6,1 pontos percentuais a par-
ticipação das pessoas ocupadas
assalariadas com nível superior,
passando de 16,5% em 2009
para 22,6%, enquanto o pessoal
ocupado sem nível superior de
escolaridade retrocedeu de
83,5% para 77,4%.

A pesquisa registra, ainda,
crescimento de 12,1% no pes-
soal ocupado assalariado total de
2009 para 2017; e de 6,8% no
pessoal assalariado do sexo
masculino e de 19,4% entre as
mulheres, “quase o triplo dos
homens”.

Do saldo de 4,9 milhões de
novos postos de trabalho assa-
lariados no período, 3,3 milhões
(67,3%) foram ocupados por
mulheres, e 1,6 milhão (32,7%)
por homens.

Nível de escolaridade
Olhando pelo nível de esco-

laridade, o pessoal assalariado
sem nível superior cresceu

3,8%. Entre os empregados as-
salariados com nível superior de
escolaridade, o aumento obser-
vado atingiu 53,8%.

De acordo com a pesquisa,
do saldo de 4,9 milhões de no-
vos postos assalariados, 3,6 mi-
lhões (73,6%) foram ocupados
por pessoas com nível superior
e 1,3 milhão (26,4%) por pes-
soas sem nível superior.

Assim, a participação relati-
va do pessoal assalariado com
nível superior completo cresceu
6,1 pontos percentuais entre
2009 e 2017, indo de 16,5%
para 22,6%.

“A gente observa que a par-
ticipação tanto das mulheres
como dos homens com nível
superior completo vem au-
mentando ao longo desse pe-
ríodo. Em todos os anos hou-
ve aumento do assalariado
com nível superior. Até nos
anos de crise, o pessoal assa-
lariado com escolaridade
completa aumentou, pouco
mas aumentou. Quer dizer, a
redução foi no pessoal assa-
lariado sem nível superior”,
salientou a analista da pesqui-
sa do Cempre. “Estão conse-
guindo se manter no mercado de
trabalho”, completou.

A distribuição percentual do
pessoal ocupado assalariado
caiu 2,8% na Região Sudeste
entre 2007 e 2017 (de 52,1%
para 49,3%). Nas demais regi-
ões, houve incremento de 0,6%
(Norte), 1,1% (Nordeste), 0,2%
(Sul) e 1% (Centro-Oeste).
(Agencia Brasil)

Número de empresas e organizações
ativas no Brasil cai 0,4% em 2017

O número de empresas e ou-
tras organizações formais ativas
no país chegou a 5 milhões em
2017, que ocuparam 51,9 mi-
lhões de pessoas, das quais 45,1
milhões eram assalariadas. Em
comparação a 2016, houve que-
da de 0,4% no número de em-
presas e organizações formais
brasileiras em atividade.

O pessoal ocupado total
cresceu 1% em 2017 frente a
2016, o que significou mais
528,1 mil pessoas, enquanto o
pessoal ocupado assalariado
evoluiu 1,2% (550,7 mil pes-
soas).

Os dados constam do Ca-
dastro Central de Empresas
(Cempre), divulgado na quarta-
feira (26) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). As organizações
formais ativas incluem admi-
nistração pública e entidades
sem fins lucrativos. Os sócios
e proprietários, que somavam
6,9 milhões de pessoas em 31
de dezembro de 2017, experi-
mentaram redução de 0,3% em
relação ao ano anterior.

Segundo explicou a analista
da pesquisa do Cempre, Denise
Guichard Freire, o aumento ob-

servado no pessoal ocupado to-
tal e no pessoal ocupado assala-
riado reverteu a tendência de
queda ocorrida nos dois anos
anteriores.

A sondagem mostra que de
2016 para 2017, tanto o total de
salários e outras remunerações
quanto o salário médio mensal
subiram, respectivamente, 2,4%,
e 4,9%, em termos reais, isto é,
descontada a inflação do perío-
do. Os salários e outras remu-
nerações pagos em 2017 atingi-
ram quase R$ 1,7 trilhão, e o
salário médio mensal ficou em
R$ 2.848,77, ou o equivalente a

três salários mínimos.

Atividades
Por atividade econômica, o

comércio, no recorte reparação
de veículos automotores e mo-
tocicletas, liderou em 2017,
em termos de número de em-
presas e outras organizações
(37,5%), pessoal ocupado to-
tal (21,9%), com 11,37 mi-
lhões, e pessoal ocupado as-
salariado (19,5%), com 8,8
milhões, caindo para a tercei-
ra posição em termos de salá-
rios e outras remunerações
(12,7%). (Agencia Brasil)

Pagamentos com cartão aumentaram
17% no primeiro trimestre

As compras feitas com car-
tões de crédito, de débito e pré-
pagos cresceram 17% no pri-
meiro trimestre deste ano. Se-
gundo a Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços (Abecs), que re-
presenta o setor de meios ele-
trônicos de pagamento, o cres-
cimento no período veio em li-
nha com o resultado projetado
pela entidade para o ano de 2019,
entre 15% e 17%,.

É uma indústria que está
crescendo em um ritmo de 17%,
e não há nenhum sinal de inadim-
plência ou morosidade que pos-
sa frear o crescimento da indús-
tria, disse o diretor-presidente
da Abecs, Pedro Coutinho, ao
apresentar, na quarta-feira (26),
o balanço do mercado de cartões
de janeiro a março. “A gente ain-
da prevê oportunidades de au-
mentar o ritmo da indústria, seja
reduzindo o uso de dinheiro, che-
que ou boleto, e tem oportuni-
dades de aumentar o crédito e
ajudar o estabelecimento a ven-
der mais, além de uma agenda
regulatória muito forte. E a
Abecs está focada nisso”, acres-
centou o presidente da
entidade, Pedro Coutinho, na
quarta-feira (26) durante apre-
sentação do balanço do 1º tri-
mestre de 2019 do mercado de
cartões.

Ao todo, os brasileiros mo-
vimentaram R$ 416 bilhões com
cartões no trimestre, sendo R$

260 bilhões (+17,8%) com car-
tões de crédito, R$ 152,5 bi-
lhões (+15,1%) com cartões de
débito e R$ 3,5 bilhões 
(+58,8%) com cartões pré-pa-
gos. O volume transacionado
com cartões equivale a quase um
quarto (24,3%) do PIB (Produ-
to Interno Bruto) nacional do
mesmo período. Há 10 anos, no
primeiro trimestre de 2009, a
participação dos cartões era
de 11,4%.

Para efeito de comparação,
enquanto cartões cresce-
ram 17% de janeiro a março, o
consumo das famílias e o pró-
prio PIB tiveram avanço nomi-
nal de 4,9% e 4,2%, respectiva-
mente, no mesmo período. De
acordo com a Abecs, isso mos-
tra que os meios eletrônicos de
pagamento vêm ganhando cada
verz mais importância no dia a
dia do brasileiro, nas relações de
consumo e na economia do país.

No entanto, o objetivo da
Abecs é elevar para 60% a parti-
cipação dos meios eletrônicos de
pagamento das famílias. Atualmen-
te, a participação é de 38,6%. Na
Coreia do Sul, é de 70%.

Compras online

Segundo pesquisa da Abecs
realizada pelo Datafolha, cres-
ceu também o número de pes-
soas que usam o cartão de cré-
dito para compras online. Entre
2018 e 2019, subiu de 
80% para 86% a fatia de clien-

tes de e-commerce (comércio
eletrônico) que usam o cartão de
crédito em suas compras.

“Aqui temos um desafio:
como é que a gente implementa
o débito também nas compras 
online. A indústria está trabalhan-
do nesse sentido, já tem várias
iniciativas e. se a gente incluir o
cartão de débito, o ritmo de
crescimento do e-commerce vai
aumentar”, afirmou Coutinho.

Também cresceu a preferên-
cia pelo uso do celular como
plataforma de acesso ao comér-
cio eletrônico. No mesmo perí-
odo, subiu de 58% para 68% o
universo de pessoas que usam
seu dispositivo móvel para fazer
compras pela internet. Em se-
guida, estão o computador tra-
dicional (35%), o  notebook 

(34%) e o tablet (4%).
O uso dos cartões continua

mais concentrado no Sudeste,
que detém 60,9% de todo o vo-
lume movimentado. Em segui-
da, estão o Sul (15%), o Nor-
deste (13%), o Centro-Oeste
(7,5%) e o Norte (3,5%). O
Sudeste teve também o maior
crescimento nacional em rela-
ção ao uso do cartão de crédi-
to, com alta de 20%. Já o car-
tão de débito teve o avanço
mais expressivo na Região
Norte, com 19%, reflexo do
contínuo processo de inclusão
financeira no país.

Ainda no primeiro trimestre,
as compras internacionais feitas

com cartão de crédito por bra-
sileiros somaram R$ 8,4 bi-
lhões, avanço de 5,3% em rela-
ção ao mesmo período do ano
anterior. Já os gastos de estran-
geiros no Brasil com cartões
cresceram 0,4%, chegando a R$
4,9 bilhões.

Inadimplência
Em paralelo à popularização

e ao crescimento dos meios ele-
trônicos de pagamento, é cada
vez maior a parcela de brasilei-
ros que usam o cartão de crédi-
to de forma consciente. Segun-
do dados do Banco Central, o
índice de inadimplência do car-
tão chegou a 5,8% em março,
um dos menores índices da sé-
rie histórica, iniciada em março
de 2011.

“O assunto cartão de crédito
não é hoje um problema para a
indústria do ponto de vista da
inadimplência. Com o fato de ter
uma carteira muito pequena de
rotativo, a gente tem uma
inadimplência muito menor”,
disse o presidente da Abecs.

Conforme da Abecs realiza-
da pelo Datafolha, cerca de 90%
dos consumidores pagam o va-
lor integral da sua fatura, sem
recorrer a qualquer tipo de fi-
nanciamento. Apenas 4% usam
o rotativo do cartão, que hoje
corresponde a 0,8% de todo o
volume de crédito financiado à
pessoa física no Brasil. (Agen-
cia Brasil)
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A Comissão Especial da Re-
forma da Previdência (PEC 6/
19) na Câmara dos Deputados
encerrou na tarde de quarta-fei-
ra (26) a fase de discussões
do parecer do relator, deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP). O
relator vai apresentar a comple-
mentação de seu voto, com al-
gumas alterações ao seu texto
original, nesta quinta-feira (27),
a partir das 9h.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), negocia
com governadores a reinclusão
de estados e municípios na PEC,
ainda na comissão especial. Pela
proposta enviada pelo governo
federal, a PEC valeria automati-
camente para servidores dos es-
tados e dos municípios, sem ne-
cessidade de aprovação pelos
legislativos locais, mas esse
ponto foi retirado do relatório.

“O voto complementar do
deputado Samuel Moreira já está

pronto, no entanto, há um esfor-
ço final por parte do presidente
da Casa, deputado Rodrigo Maia,
de inclusão [na reforma] de es-
tados e municípios. Portanto,
nós entendemos que a possibi-
lidade de reinclusão de estados
e municípios justifica que a gen-
te adie a leitura da complemen-
tação de voto para amanhã (27).
O prejuízo de um dia é muito me-
nor do que o prejuízo de não dar
uma solução definitiva para todos
os entes federativos”, disse o pre-
sidente da comissão, deputado
Marcelo Ramos (PL-AM).

Segundo o presidente da co-
missão, após a leitura da com-
plementação de voto, serão
apreciados os requerimentos de
adiamento da votação do parecer
do relator no colegiado.

De acordo com Marcelo Ra-
mos, dos 154 parlamentares ins-
critos para falar a favor ou con-
tra o parecer, 127 participaram

da discussão da matéria nos qua-
tro dias de debates do relatório.

Após a votação do relatório
na comissão especial, o texto
será apreciado no plenário da
Câmara e precisará de uma apro-
vação de três quintos dos depu-
tados (308) em dois turnos.
Caso aprovada, a proposta segue
para análise dos senadores.

Alterações
Samuel Moreira fez diversas

mudanças em relação à propos-
ta original enviada pela equi-
pe econômica do governo no
fim de fevereiro. Dentre elas,
retirou o sistema de capitali-
zação da reforma, que deter-
minava que cada trabalhador
contribua para a própria apo-
sentadoria. É possível que o
governo insista no quesito
posteriormente, apresentando
uma nova PEC.

Moreira manteve a idade mí-

nima de 62 anos para mulheres
e de 65 anos para homens após
o período de transição, mas al-
terou o tempo mínimo de con-
tribuição para as mulheres, re-
tornando para os 15 anos vigen-
tes atualmente. O tempo míni-
mo de contribuição dos homens
permanece conforme proposto
pelo governo: 20 anos.

As alterações reduziriam a
economia com a reforma para
R$ 913,4 bilhões até 2029. No
entanto, o relator decidiu propor
a transferência de 40% de recur-
sos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT) para a Previdên-
cia Social e aumentar tributos
sobre os bancos, o que reforça-
ria as receitas em R$ 217 bi-
lhões, resultando numa econo-
mia final de R$ 1,13 trilhão, pró-
ximo do montante inicial de R$
1,23 trilhão estipulado pela área
econômica do governo. (Agen-
cia Brasil)

Em sessão no STF, Celso de Mello
cita caso de drogas em avião da FAB
O ministro Celso de Mello, 

o mais antigo do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), disse na
quarta-feira (26), em sessão ple-
nária, estar preocupado com a
criação de “santuários” para cri-
minosos comuns dentro de espa-
ços físicos ocupados por autori-
dades com prerrogativa de foro.

Ele citou como exemplo o
caso do suboficial da Aeronáu-
tica, preso no aeroporto de Se-
vilha, na Espanha, suspeito de
traficar drogas em avião da For-
ça Aérea Brasileira (FAB).

Celso de Mello indagou aos
ministros se haveria necessida-
de de a investigação ser condu-
zida no STF, mesmo “quando não
há qualquer conexão do fato –
aparentemente delituoso – com

o presidente da República e, sim,
com algum auxiliar seu, por
exemplo, um sargento taifeiro”.

“A minha preocupação é que
se construam santuários de pro-
teção de criminosos comuns
com relação a certos espaços
institucionais, reservados a de-
terminadas autoridades com
prerrogativa de foro”, disse o
decano do Supremo.

As declarações foram feitas
durante julgamento em que os
ministros do Supremo analisam
a necessidade de aval da Corte
para que a Justiça determine 
buscas e apreensões nas depen-
dências do Congresso, ou em
imóveis funcionais de parlamen-
tares, mesmo se as investigações
não envolvam senadores ou de-

putados.
Celso de Mello manifestou

sua preocupação após o minis-
tro Alexandre de Moraes votar
no sentido de que qualquer me-
dida cautelar ou de investiga-
ção, no Congresso ou em en-
dereços que envolvam parla-
mentares, deve passar pelo cri-
vo do Supremo.

“Obviamente a preocupação
de santuário de autoridades é
de todos”, respondeu Moraes
ao decano. “Vamos dizer que
daqui a duas semanas a polí-
cia queira fazer perícia no
avião presidencial, e pede, não
só apreensão, mas o desloca-
mento do avião presidencial.
Seria no juízo de primeiro
grau? Creio que não”, afirmou,

reforçando sua posição de que
cabe a Supremo autorizar tais
medidas.

“Por que não?”, indagou Mar-
co Aurélio Mello logo em se-
guida, indicando entendimento
diverso do de Moraes. A  discus-
são sobre a necessidade de aval
da Corte para buscas e apreen-
sões em dependências relacio-
nadas a parlamentares foi sus-
pensa para intervalo regimental,
mas já foi retomada.

Primeiro a votar, ainda pela
manhã, o ministro Edson Fa-
chin entendeu que o aval do Su-
premo  só é necessário se no
caso concreto houver indícios
da participação de parlamenta-
res nos ilícitos investigados.
(Agencia Brasil)

A mineradora Vale infor-
mou na quarta-feira (26) que irá
destinar um total de R$ 1,8 bi-
lhão até 2023 para a recupera-
ção ambiental e remoção dos
rejeitos da área atingida pela
tragédia de Brumadinho (MG)
e para obras que garantam a se-
gurança de estruturas remanes-
centes na Mina Córrego do
Feijão. O rompimento da bar-
ragem, que provocou mais de
200 mortes e poluiu o Rio Pa-
raopeba, completou  na terça-
feira (25) cinco meses.

Desse total, devem ser gas-
tos neste ano de R$ 400 mi-
lhões e R$ 500 milhões. De
acordo com a mineradora,
obras para reforçar a estabili-
dade das estruturas que resta-
ram na Mina já estão em cur-
so. O plano para contenção dos
rejeitos, já apresentado aos ór-
gãos públicos, também está em
andamento e divide as interven-
ções em três trechos.

Nos primeiros dez quilô-
metros, entre a barragem e o
ponto onde os rejeitos atingi-
ram o Rio Paraopeba, estão
previstas 23 ações para redu-
ção do contínuo carreamento
de lama. O Corpo de Bombei-
ro acompanha as intervenções.
“As obras envolvem a contra-
tação de 28 empresas. A previ-
são é de gerar 2,5 mil empre-
gos no pico de obras. Atual-
mente, há cerca de 1,3 mil tra-
balhadores atuando nas inter-
venções, sendo mais de 700 de
Brumadinho e região”, afirmou
a Vale, em nota.

Após o rompimento da bar-
ragem, o rejeito que vazou al-
cançou primeiro o Ribeirão
Ferro-Carvão e depois o Rio
Paraopeba. É nesse percurso
que ainda se encontra o rejeito
mais espesso. “Estima-se que
ali estejam depositados entre 6
milhões e 7 milhões de metros
cúbicos do material”, disse a
mineradora. Até agora foram
removidos cerca de 550 mil
metros cúbicos de rejeito, que
serão depositados em uma área
dentro da Mina Córrego do
Feijão já definida com o aval
dos órgãos ambientais compe-
tentes.

Ainda neste trecho, serão
construídas 15 pequenas estru-
turas de contenção, entre elas
barreiras hidráulicas filtrantes,
que atuarão na redução da ve-
locidade da água e na retenção
dos sedimentos mais grossos
presentes no rejeito. Um re-
servatório com capacidade
aproximada de 750 milhões de
litros também será preparado.
A expectativa é de que a lama se
acomode no fundo e que a tur-
bidez da água se reduza. A mi-
neradora assegura que as estru-
turas são descomissionáveis,
isto é, poderão ser desmonta-
das a partir do momento em que
não tiverem mais serventia.

As intervenções do segun-
do trecho se darão entre o en-
contro do Ribeirão Ferro-Car-
vão com Rio Paraopeba e o
município de Juatuba (MG),
onde a lama depositada no ma-
nancial será dragado. Já o ter-
ceiro trecho vai até a Usina

Vale destina R$1,8 bi até
2023 para obras e remoção

de lama em Minas
Hidrelétrica de Retiro Baixo,
no município de Pompéu
(MG), onde as ações terão
como objetivo reduzir o carre-
amento dos rejeitos mais finos
ao longo do curso do Rio Pa-
raopeba.

Desde o final de maio,
a mineradora já mantinha 
membranas de contenção  ins-
taladas neste trecho. “Os equi-
pamentos tinham a função
emergencial de conter os se-
dimentos ultrafinos, minimi-
zando o avanço da pluma de tur-
bidez. No dia 3 de junho, a Vale
iniciou a desmobilização das
membranas. Após a fase emer-
gencial e com a entrada do pe-
ríodo de estiagem foi avaliado
que no trecho do rio a tecno-
logia já não é necessária”, in-
formou a mineradora.

Rio São Francisco
De acordo com a Vale, o

Rio Paraopeba vem sendo mo-
nitorado diariamente em 66
pontos e aproximadamente 1,4
milhão de análises de água, se-
dimentos e rejeitos já foram
realizadas. No início do mês, a
mineradora divulgou um co-
municado afirmando que o
manancial poderá ser recupe-
rado. O texto indica que a área
com maior turbidez concentra-
se até 40 quilômetros da bar-
ragem que se rompeu. A Vale
também assegurou que a plu-
ma de sedimentos não atingiu
a Usina Hidrelétrica de Três
Marias, onde o Rio Paraopeba
se encontra com o Rio São
Francisco.

No mês passado, o Institu-
to Mineiro de Gestão das
Águas (Igam), órgão vinculado
à Secretaria de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Susten-
tável de Minas Gerais (Semad)
negou que os rejeitos tenham
atingido o Rio São Francisco.
A conclusão foi obtida após
uma expedição que permitiu
coletar 4 mil dados e amostras
na região atingida pela tragédia.

De outro lado, no final de
março, a organização não go-
vernamental (ONG) Fundação
SOS Mata Atlântica chegou a
um resultado diferente. Ela
também realizou uma exposi-
ção e apresentou o relatório O
Retrato da Qualidade da Água nas
Bacias da Mata Atlântica, que
reúne dados obtidos a partir das
amostras colhidas. De acordo
com a ONG, as concentrações de
ferro, manganês, cromo e cobre
acima dos limites máximos per-
mitidos pela legislação são evi-
dências do impacto da pluma de
rejeitos de minério sobre o São
Francisco.

As recomendações da Se-
cretaria Estadual de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG) para
que não seja consumida água
do Rio Paraopeba a partir do
trecho em que houve a conta-
minação continuam válidas.
 A pesca está proibida por tem-
po indeterminado, conforme
portaria que entrou em vigor no
dia 1º de março, editada pelo
Instituto Estadual de Florestas
(IEF-MG), órgão vinculado à
Semad. (Agencia Brasil)

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, classificou
nesta quarta-feira, por meio
das redes sociais, como “ina-
ceitável” a apreensão de dro-
gas em avião da Força Aérea
Brasileira (FAB). O episódio
ocorreu na manhã de terça-
feira (25) no aeroporto de Se-
vilha na Espanha e resultou na
prisão de um militar da Aero-
náutica.

“Apesar de não ter relação
com minha equipe, o episódio da
terça-feira,  ocorrido na Espa-
nha, é inaceitável”, descreveu o
presidente. Bolsonaro  assina-

Bolsonaro exige
punição severa de
responsável por
drogas em voo

lou  ter exigido “investigação
imediata e punição severa ao res-
ponsável pelo material entorpe-
cente encontrado no avião da
FAB”. O presidente ainda enfa-
tizou na mensagem: “não tolera-
remos tamanho desrespeito ao
nosso país!”

Na terça-feira, 25, o presi-
dente determinou ao Ministério
da Defesa “imediata colabora-
ção com a polícia espanhola na
pronta investigação dos fatos,
cooperando em todas as fases da
investigação, bem como instau-
ração de inquérito policial mili-
tar”. (Agencia Brasil)

Governadores do NE: reforma como
está não resolve problema dos estados

Governadores do Nordeste
se reuniram com o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre, na tar-
de de quarta-feira (26), para pe-
dir aprovação de projetos que au-
mentam os recursos dos estados.
O objetivo dos governadores é
obter mais verbas para cobrir a
dívida previdenciária nos estados.

“Nós apresentamos um con-
junto de medidas, de proposi-
ções, para ajudar a financiar esse
déficit, que significa novas fon-
tes de receitas”, disse o governa-
dor da Bahia, Rui Costa. Dentre
as medidas citadas por ele, estão
a aprovação de receitas vindas da
exploração de petróleo, seja ces-
são onerosa ou royalties; além de
projetos que aumentam o Fundo
de Participação dos Estados

(FPE) e o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM).

Participaram da reunião com
Alcolumbre os governadores do
Piauí, Wellington Dias; do Cea-
rá, Camilo Santana; de Alagoas,
Renan Filho; da Bahia, Rui Cos-
ta; da Paraíba, João Azevedo; de
Sergipe, Belivaldo Chagas; além
de Rui Costa.

Para os governadores, a re-
forma da Previdência que está
sendo discutida atualmente na
Câmara não atende as demandas
dos estados e não reduz suas dívi-
das. “Não tem sentido aprovarmos
uma reforma e sairmos dela com
déficit, não termos condições de
sustentabilidade de aposentados e
pensionistas. Apresentamos a ne-
cessidade de ter um casamento de

algumas receitas novas que estão
sob poder de decisão aqui do Con-
gresso”, disse Wellington Dias,
governador do Piauí.

Rui Costa disse que em suas
projeções para o ano que vem,
considerando a aprovação da re-
forma como está no momento, a
economia seria de apenas 1%. “A
Bahia tem um déficit anual de R$
5 bilhões. A economia projetada
para o ano que vem é de R$ 47
milhões. Estou falando de 1% da
dívida. Isso nem arranha o déficit
da Previdência”.

Segundo Dias, o Congresso
deve conversar com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, para
abordar essas questões. Em segui-
da, uma nova reunião deve ocorrer.
“Para nós não faz diferença estar

dentro ou fora da reforma se não é
uma reforma que dá solução ao
déficit da Previdência”, acrescen-
tou o governador do Piauí.

O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, disse que está dis-
posto a rediscutir o pacto fede-
rativo que, segundo ele, é uma
bandeira do Senado. Mas pediu
comprometimento dos governa-
dores em apoiar a reforma em
seus estados e, sobretudo, em
suas bancadas no Congresso.
“Apoiamos a pauta da redistribui-
ção dos recursos. Mas é preciso
que os governadores se empe-
nhem no sentido de nos ajudar a
equalizarmos uma dívida previ-
denciária que não é só do gover-
no federal, é dos estados brasi-
leiros”. (Agencia Brasil)

Judiciário melhora indicadores de
gestão socioambiental em 2018

No ano de 2018, o Poder Ju-
diciário conseguiu melhorar a
maior parte dos indicadores re-
lacionados à gestão socioambi-
ental. Quando os dados são com-
parados a 2017, houve uma redu-
ção de 7% no consumo total de
papel, 10% no consumo de co-
pos descartáveis e de 18% na
quantidade de impressões.

O consumo de energia elétri-
ca foi uma das exceções, com um
crescimento de 5% por metro
quadrado. A despesa representa
atualmente a terceira maior de
todo o Poder Judiciário, e cor-
responde a 15,4% do total de gas-
tos. Em 2018, a soma das despe-
sas em energia elétrica, de todos
os órgãos do Judiciário, foi de R$
526,4 milhões.

Papel, copo descartável e
água mineral envasada corres-
ponderam a 2% das despesas no
setor. Em 2018, foram gastos R$
35,3 milhões em papel; R$ 3,2
milhões em copos descartáveis e
R$ 15 milhões em água mineral.

Os dados, divulgados pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), apontam ainda que as mai-
ores despesas em todo o Judici-
ário são as relacionadas aos con-
tratos de terceirização, principal-
mente os contratos de serviço de
limpeza e de vigilância. A soma
dessas duas despesas, no ano de
2018, foi de R$ 1,960 bilhão, o

equivalente a 57% da despesa to-
tal considerada.

Segundo a diretora do Depar-
tamento de Pesquisas Judiciári-
as do CNJ, Gabriela Moreira So-
ares, não é possível falar em um
valor absoluto, que represente a
economia gerada pelas ações so-
cioambientais promovidas no
Poder Judiciário, pois os dados
são quantificados por meio de
diferentes indicadores, que nem
sempre são econômicos.

Os dados do 3º Balanço Soci-
oambiental do Poder Judiciário,
divulgado na tarde da quarta-feira
(26), em Brasília, consolida dados
fornecidos por 90 tribunais bra-
sileiros e dos conselhos da esfe-
ra do Judiciário, referentes aos
anos de 2017 e 2018.

O levantamento é resultado
da Resolução 201 do CNJ, de
março de 2015, que determinou
aos tribunais brasileiros o moni-
toramento constante da econo-
mia de recursos materiais nas
suas unidades administrativas.
Durante o 6º Planejamento Es-
tratégico Sustentável do Poder
Judiciário, o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e do
CNJ, ministro Dias Toffoli, rea-
firmou o compromisso do Judi-
ciário com a sustentabilidade.

“Esse conjunto de informações
é importante para que o Poder Judi-
ciário faça uma gestão eficiente e

assertiva, que estimule condutas de
trabalho que contribuam para um
Brasil mais sustentável para as fu-
turas gerações”, afirmou.

O Brasil é signatário do pro-
grama da Organização das Nações
Unidas (ONU) para o desenvolvi-
mento sustentável, a Agenda 2030,
que estabelece um plano de ação,
com 17 objetivos a serem cum-
pridos pelos países, para erradicar
a pobreza e proteger o planeta.

Em setembro de 2018, o Judi-
ciário brasileiro foi o primeiro no
mundo a criar um Comitê Interins-
titucional, coordenado pelo Con-
selho Nacional de Justiça, para in-
tegração das metas do Poder com
as metas e indicadores dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), Agenda 2030.

Entre as principais ações re-
alizadas pelo comitê, estão a in-
dexação de mais de 7 mil indica-
dores relacionados aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), no Poder judiciário. Tam-
bém foram identificadas boas prá-
ticas em todo o país e foram cri-
ados 12 Laboratórios de Inova-
ção, Inteligência e Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável
(Liods) para estabelecer métri-
cas e indicadores que pudessem
ajudar no estabelecimento de
metas nacionais alinhadas às ODS
para o Judiciário brasileiro.

Em dezembro de 2018, o Po-

der Judiciário adotou as metas de
julgar mais processos que os dis-
tribuídos; julgar processos mais
antigos; estimular a conciliação;
priorizar o julgamento dos pro-
cessos relativos a crimes contra
a administração pública, à impro-
bidade administrativa e aos ilíci-
tos eleitorais; impulsionar pro-
cessos à execução; priorizar jul-
gamento de ações coletivas; pri-
orizar o julgamento dos proces-
sos dos maiores litigantes e dos
recursos repetitivos; e priorizar
o julgamento dos processos re-
lacionados ao feminicídio e à vi-
olência doméstica e familiar con-
tra as mulheres.

A conselheira do CNJ Maria
Tereza Gomes agora sugere a cri-
ação de uma nova meta nacional,
com o objetivo de apresentar ca-
sos mais concretos, alinhados à
Agenda 2030. “A minha proposta
é que cada Tribunal de Justiça
faça um estudo de caso e um pla-
no de ação com indicadores de
impacto”, defendeu.

Segundo ela, com a soma de
casos em tantos tribunais existen-
tes, o país poderá avançar signifi-
cativamente em vários dos ODS e
possivelmente avançar ainda mais
em metas que estão distantes de
serem cumpridas, como é o caso
do saneamento básico, no qual o
país apresenta atualmente o pior
desempenho. (Agencia Brasil)
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O Ministério da Economia
informou  na quarta-feira (26)
que, de janeiro a maio deste ano,
o déficit nas contas da Previdên-
cia Social chegou a R$ 80,7 bi-
lhões. O Tesouro Nacional e o
Banco Central tiveram, juntos,
superávit de R$ 63,3 bilhões. É
por causa dessa diferença que as
contas públicas do Governo Cen-
tral – Tesouro Nacional, Banco
Central e Previdência Social –
tiveram déficit de R$ 17,4 bi-
lhõesno período. 

“O gasto com a Previdência
continuará crescendo nos próxi-
mos anos, mas crescerá de for-
ma mais lenta com a aprovação
da reforma da Previdência”, dis-
se o secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida.

Segundo o governo, o défi-
cit global da Previdência, soman-
do os trabalhadores da iniciativa
privada, que se aposentam pelo
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), os servidores pú-
blicos civis e os militares, o dé-
ficit projetado para este ano é de
R$ 314,9 bilhões, o que  repre-
senta 4,4% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país).

Dívida Pública
O governo também divulgou

na quarta-feira as projeções para
a evolução da Dívida Bruta do
Governo Geral (DBGG), cuja
trajetória de crescimento come-
çou em 2014 e deve alcançar o
pico no atual governo, chegan-
do a 82,2% do PIB rm 2022. No
ano passado, a dívida ficou em
77,8% e deve encerrar 2019 na

casa dos 80%. A trajetória de alta
deverá ser revertida a partir de
2023, ficando em patamares pró-
ximos de 71% em 2028.

A média de países emergen-
tes, como o Brasil, é de uma dí-
vida de cerca de 50% do PIB,
conforme dados informados
pelo Tesouro Nacional. “Se o
Brasil fosse um país  desenvol-
vido, uma dívida bruta de quase
80% do PIB não seria tão preo-
cupante. Tem país desenvolvido
[em] que a dívida é acima de
100% do PIB, mas, para países
emergentes, a média de endivida-
mento é em torno de 50% do PIB.
Então, para o grupo de países [de]
que nós participamos, [com] que
as agências de classificação de ris-
co nos comparam, a nossa dívida
está excessivamente elevada”,
disse Mansueto.  

Teto de gastos
No caso da regra do teto de

gastos, que impõe limite orça-
mentário para os gastos públicos,
o Tesouro Nacional informou
que, nos primeiros cinco meses
do ano, foi executado um total
de 38,2% do valor total previs-
to, que é de R$ 1,4 trilhão. 

Entre os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além
do Ministério Público da
União, a maioria dos órgãos
vem executando o orçamento
em valores inferiores ao limite
permitido pelo teto, com algu-
mas exceções.

“No acompanhamento por
órgão, que é uma exigência des-
sa regra, tem órgãos que estão
com a execução acumulada,

de janeiro a maio, com valor su-
perior ao que ele pode crescer
no ano como um todo. Esses
órgãos são a Justiça Militar da
União e o Ministério Público da
União”, disse o secretário de
Planejamento Estratégico da
Política Fiscal do Ministério da
Fazenda, Pedro Jucá.

Regra de ouro
O secretário adjunto do Te-

souro, Otávio Ladeira, informou
que, após o Congresso Nacional
aprovar crédito suplementar no
valor de R$ 248,9 bilhões, o
governo terá uma folga de R$
1,8 bilhão neste ano para o pa-
gamento de despesas correntes,
como água, energia e outros gas-
tos de custeio da máquina públi-
ca. Sem esses recursos, o gover-
no descumpriria a chamada re-
gra de ouro. Esse mecanismo
determina que o governo não
pode endividar-se para financiar
gastos correntes, mas apenas
para despesas de capital (como
investimento e amortização da
dívida pública) ou para refinan-
ciar a dívida pública.

Nos últimos anos, os suces-
sivos déficits fiscais têm posto
em risco o cumprimento da nor-
ma, o que tem levado o Tesouro
a buscar fontes de recursos para
ter dinheiro em caixa e reduzir a
necessidade de emissão de títu-
los públicos, o que aumenta a
dívida federal.

Parte desse crédito extra
aprovado no Parlamento, cerca
de R$ 171,2 bilhões, foi trans-
ferido para pagamento de despe-
sas de 2020, ano para o qual ain-

da não há recurso em caixa para
quitar todas as contas previs-
tas, por isso, esse remaneja-
mento. “Mesmo com a trans-
ferência desses R$ 171,2 bi-
lhões de 2019 para 2020, a
deficiência que estava sendo
observada na regra de ouro em
2019, superior a R$ 100 bi-
lhões, transformou-se em uma
suficiência de R$ 1,8 bilhão”,
explicou Ladeira. 

Para 2020, ainda há uma de-
ficiência prevista de R$ 93,7 bi-
lhões, que o governo precisará
cobrir com recursos extras, mas
Otávio Ladeira prevê um cená-
rio mais favorável, com mais
devoluções de recursos ao cai-
xa federal por parte do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
além de dinheiro que da cessão
onerosa. No caso do BNDES, o
banco está devolvendo, de for-
ma parcelada, cerca de R$ 500
bilhões emprestados pela União
nos últimos anos, recursos usa-
dos para reforçar a carteira de
crédito do banco.

Já a cessão onerosa do con-
trato firmado entre governo e
Petrobras, que garantiu à empre-
sa a exploração de 5 bilhões de
barris de petróleo em áreas do
pré-sal, é pelo prazo de 40 anos.
Em troca, a estatal antecipou o
pagamento de R$ 74,8 bilhões
ao governo, mas os excedentes
dos volumes descobertos de pe-
tróleo na área ultrapassam os 5
bilhões de barris e, por isso, a
União ainda receberá mais re-
cursos sobre essas jazidas.
(Agencia Brasil)

O Banco Mundial participa
de uma ação para apoiar o gover-
no brasileiro na execução do pri-
meiro Plano Anual de Compras
do Brasil. A iniciativa tem dois
objetivos: auxiliar numa melhor
tomada de decisão sobre o uso
dos recursos públicos e promo-
ver maior transparência no pro-
cesso de compras.

O plano será divulgado em
dezembro deste ano e válido
para 2020. Todos os órgãos e
entidades integrantes da admi-
nistração pública federal deve-
rão participar da preparação do
documento.

O especialista líder em Aqui-
sições do Banco Mundial, Ale-
xandre Borges, ressaltou que o

Banco Mundial quer tornar compras
públicas brasileiras mais eficientes

MME quer viabilizar
construção de
536 pequenas

centrais hidrelétricas

Luanda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 17.976.379/0001-72 - NIRE 35.227.432.508

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 17.06.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 20.583.040,00, sendo R$ 2.783.040,00 direcionados a 
absorção de prejuízos e R$ 17.800.000,00 por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 20.583.040 quo-
tas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participa-
ções, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do 
país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando de R$ 139.285.352,00 para R$ 118.702.312,00, 
dividido em 118.702.312 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 17.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. e Cybra de Investi-
mento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Abaeté Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 10.970.498/0001-79 - NIRE 35.223.427.500

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 25.06.2019, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, Vila Olím-
pia, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretá-
ria: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 
3.442.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.442.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, 
com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, a título de res-
tituição do valor das quotas canceladas. 2. O capital social de R$ 6.845.377,00 para R$ 3.403.377,00, dividido em 
3.403.377 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerra-
mento. Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021243-47.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 23418170000196,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ricardo Elias do Nascimento, na
qual também são réus MILLO COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA e BANCO LOSANGO S.A. BANCO MÚLTI-
PLO, objetivando a declaração de resolução do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Móveis Plane-
jados, firmado em 01/05/2017, devendo ainda as rés serem condenadas solidariamente na devolução de todos os
valores pagos, bem como condenar as rés no pagamento de multa no importe de 20% do valor contratado em favor
do autor, valores esses devidamente atualizados a partir dos desembolsos, além das custas processuais e honorários
advocatícios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelos réus, como
verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes
s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2019.                   (27 e 28/06/19)

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1071496-10.2016.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Viviane da Silva Santos (CPF. 010.452.061-21), que Banco Santander (Brasil) S/A lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 315.220,04 (julho de 2016), decorrente do
Contrato de Crédito Sob Controle II - Com Proteção - nº 320000198600. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                             27 e 28 / 06 / 2019.
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O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
disse hoje, em debate sobre
perspectivas socioambientais
da matriz elétrica brasileira
com representantes do setor,
que a implementação de 536
pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs) no país poderá resul-
tar em investimentos de R$ 70
bilhões nos próximos anos.
Ele ressaltou que as centrais
agora são suas “queridinhas” e
que os projetos básicos delas
totalizariam quase 8 mil mega-
watts de potência.

Albuquerque participou de
encontro com agentes do se-
tor elétrico, em Brasília, pro-
movido pelo Fórum dos Agen-
tes do Setor Elétrico e pelo
Fórum de Meio Ambiente do
Setor Elétrico e defendeu mai-
or aproximação entre autorida-
des governamentais e lideran-
ças do setor elétrico, no senti-
do de trabalhar de forma con-
junta as ações consideradas
prioritárias.

“Trabalhamos ativamente
para o aprimoramento do plane-
jamento energético, com fortale-
cimento da sustentabilidade am-
biental. A palavra-chave é planeja-
mento. No início de nossa gestão
chamamos a todos para apresen-
tar nossas ações prioritárias, e
como iríamos realizar a imple-
mentação delas”, afirmou, classi-
ficando como ponto chave para a
sustentabilidade a moderniza-
ção do processo de licencia-
mento ambiental, de forma a
torná-lo mais rápido, transpa-
rente, racional e objetivo.

Agenda
O ministro quer construir

uma agenda com a Associação
Brasileira de Entidades Estadu-
ais de Meio Ambiente (Abema)
e os órgãos estaduais de meio
ambiente para uniformizar pro-
cedimentos e viabilizar a car-
teira dos projetos de pequenas

centrais hidrelétricas,
 “Se construídas, essas uni-

dades poderão representar in-
vestimentos da ordem de R$ 70
bilhões no país, e atender cer-
ca de 14 milhões de unidades
consumidoras.” A implantação
das PCHs, no entanto, depen-
de ainda de licenciamento am-
biental.

“Também fará parte da
agenda com a Abema e com os
órgãos ambientais, o incentivo
ao desenvolvimento de inven-
tários hidrelétricos participa-
tivos, procedimento já inicia-
do pela Aneel [Agência Nacio-
nal de Enegia Elétrica], que re-
sultou na aprovação pioneira,
semanas atrás, dos inventários
de sete pequenas centrais hi-
drelétricas em parceria com o
Instituto de Meio Ambiente do
Mato Grosso do Sul (Imasul).
É assim que temos de traba-
lhar: estado por estado, dentro
de um planejamento”, disse
Bento Albuquerque.

De acordo com o ministro,
as sete pequenas usinas a se-
rem construídas na bacia do
Rio Pardo (MS) terão, juntas,
cerca de 130 MW de potência,
o suficiente para abastecer
uma população de 1 milhão de
pessoas. “E poderão gerar R$
1 bilhão de investimentos no
estado.”

Consultado pela Agência
Brasil, o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Geração
de Energia Limpa (Abragel),
Charles Lenzi, disse que os
546 empreendimentos estão
localizados do Centro-Oeste
para baixo, não afetando a
Amazônia. “Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas são ambi-
entalmente mais interessan-
tes do que as grandes hidre-
létricas, porque os reservató-
rios são pequenos, espalhados
e, geralmente, funcionam a
fio d’água”, explicou. (Agen-
cia Brasil)

lançamento e a divulgação do
plano colocarão o Brasil na van-
guarda desse tipo de iniciativa na
América do Sul. “Isso vai fazer
com que o governo possa pres-
tar serviços melhores à popula-
ção e a um menor preço.”

Menores custos
Para o secretário adjunto da

Secretaria de Gestão do Minis-
tério da Economia, Renato Fe-
nili, o primeiro impacto do pla-
no “é ver qual a demanda gover-
namental. As empresas vão po-
der antecipar essa demanda e ter
uma relação mais próxima, in-
tensiva, com o Estado. Isso é
uma coisa boa”.

Ele frisa que outro aspecto

diz respeito à possibilidade do
Estado brasileiro “parar de fazer
compras separadas, pulverizadas,
e começar a centralizá-las. Fa-
zer compras maiores e aí ter eco-
nomia de escala, poder ter me-
nos custos no processo.”

De acordo com dados do
governo brasileiro, entre 2007
e 2017, os gastos com compras
públicas por meio do sistema
informatizado Compras net so-
maram mais de U$ 132 bilhões.
Essas compras representaram,
em média, 0,96% do PIB brasi-
leiro no mesmo período.

Eficiência
Segundo o estudo Um Ajus-

te Justo, lançado pelo Banco

Mundial em 2017, o Brasil pode
economizar entre cerca de U$ 6
bilhões e U$ 9 bilhões em três
anos se aumentar a eficiência das
licitações.

O trabalho conjunto que deu
origem ao Plano Anual de Com-
pras do Brasil começou há cer-
ca de três anos, a pedido do go-
verno federal.

O Grupo Banco Mundial,
uma agência especializada inde-
pendente do Sistema das Na-
ções Unidas, é a maior fonte
global de assistência para o de-
senvolvimento, proporcionan-
do cerca de US$ 60 bilhões
anuais em empréstimos e doa-
ções aos 187 países-membros.
(Agencia Brasil)

Mourão diz que divulgação de
áudios de autoridades é crime

O presidente da República
em exercício, Hamilton Mou-
rão, classificou  na quarta-feira
(26) de crime a divulgação de
conversas atribuídas a autorida-
des públicas pelo site de notíci-
as The Intercept Brasil.

Segundo Mourão, “o conteú-
do, se é verdadeiro, foi roubado
dos celulares de autoridades pú-
blicas, isso é um crime”. “Se
existem indícios ou dados de
que irregularidades foram come-
tidas, a forma correta de lidar
com isso é juntar essa documen-
tação e entregar ao Ministério
Público de modo que se investi-
gue e, a partir daí, se tome, den-
tro do devido processo legal, as
providências cabíveis”, disse
Mourão em entrevista à Rádio
Gaúcha.

“O que estamos vendo é um
ato criminoso sendo divulgado
sequencialmente sem que a
imensa maioria da população
entenda se aquelas frases estão
dentro de um contexto, se aque-
les dados são realmente reais,
quer dizer, não foram pericia-
dos”, completou.

O The Intercept Brasil tem

publicado conversas atribuídas
ao atual ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, quando atuava como juiz
federal responsável por julgar a
Lava Jato em Curitiba, e procu-
radores, a quem cabe acusar os
suspeitos de integrar o esquema
de corrupção.

Previdência
O presidente em exercício

disse esperar que o relatório da
reforma da Previdência seja vo-
tado na comissão especial que
trata do assunto, na Câmara dos
Deputados, na próxima semana
e siga imediatamente para o ple-
nário da Casa.

Mourão considera que a pro-
posta inicial do governo atacava
de frente um problema que não
pode mais ser varrido para debai-
xo do tapete “sob pena de a fede-
ração se tornar inviável, o Brasil
ficar praticamente quebrado”,.

Ele observou que a discussão
está travada em torno da inclu-
são ou não de estados e municí-
pios na reforma da Previdência.
“Essa passa a ser mais uma dis-
cussão política que técnica em

torno da necessidade. O que vejo
é que governadores e prefeitos
gostariam que o Congresso ca-
rimbasse isso e os liberasse des-
sa decisão”, disse.

Depois da votação do relató-
rio na comissão especial, o tex-
to será apreciado no plenário da
Câmara. Se aprovada, a proposta
segue para análise dos senadores.

Decreto de armas
Sobre a flexibilização da

compra e posse de armas, Mou-
rão disse que é um “tema polê-
mico”, mas “caro ao nosso go-
verno”. “Fez parte da nossa cam-
panha, faz parte do ideário do
presidente Bolsonaro”, disse.

Questionado sobre se o pre-
sidente Jair Bolsonaro deveria ter
conduzido a questão de forma di-
ferente e ter enviado ao Congres-
so Nacional um projeto de lei e não
decreto, Mourão respondeu que o
presidente buscou a solução que
considerava a mais correta. “Con-
cordo com a forma como o pre-
sidente procedeu”, disse.

Brasileiro preso na Espa-
nha

O presidente em exercício
comentou a prisão, na Espanha,
de um militar brasileiro da Ae-
ronáutica que transportava dro-
ga em avião da Força Aérea Bra-
sileira (FAB). Mourão disse
que o militar agora deve ter pu-
nição “pesada’.

“As Forças Armadas não es-
tão imunes a esse flagelo da dro-
ga. Não é primeira vez que acon-
tece, seja na Marinha, no Exér-
cito, na Força Aérea. Agora, a
legislação vai cumprir seu papel,
ele vai ser julgado por tráfico in-
ternacional de drogas e vai ter
uma punição bem pesada.”

Ele ressaltou que é impor-
tante investigar as conexões
que esse militar teria no exte-
rior: “Agora o mais importan-
te é ver as conexões que ele
poderia ter. Uma atitude des-
sa natureza não brotou da cabe-
ça dele. Com certeza existem
conexões nisso ai.”

Na terça-feira (25), o presi-
dente Bolsonaro disse ter  deter-
minado colaboração do Brasil 
com a polícia espanhola para in-
vestigação do caso. (Agencia
Brasil)

fale  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1040538-10.2017.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Condomínio Requerente: Condomínio Edifício José Strano Requerido: Espólio de Maria
Aparecida Aguiar Meirelles EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040538-
10.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias.
Processo n° 1040538-10.2017.8.26.0002. O Dr. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA AGUIAR
MEIRELLES, neste ato representada por seu inventariante CARLOS FERNANDO AGUIAR MEIRELLES
(RG nº5.859.800-5/SSP/SP e CPF/MF nº 010.453.848-10) que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSÉ STRANO,
lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 14.376,23(Jul/2017), referente ao não
pagamento das despesas condominiais do imóvel situado na Rua Barão do Rego Barros, nº158, apartamento
nº 71, Vila Congonhas. Estando o réu 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, conteste o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, 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 Paulo, aos 10 de junho de 2019.

26 e 27/06

Auxiliar S/A
CNPJ/MF nº 52.406.857/0001-00 - NIRE nº 35.300.129.806

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

São convocados os Senhores Acionistas da Auxiliar S/A para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 

no dia 05 de julho de 2019, às 09:00 horas, em primeira convocação e às 09:30 horas, em segunda convocação, na Rua Boa 

Vista, 186 - 9º andar, Ala “A” - Centro, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição de Diretoria 

e fixação de seus honorários; b) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 25 de junho de 2019. A Diretoria.

VALLI 20 – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 18.836.948/0001-47 - NIRE 35.300.505.57-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Valli 20 - Participações 
e Empreendimentos S.A. (“Companhia”) a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 10/07/2019, às 19h, na sede da 
Companhia, localizada na R. Augusta, 2.840, 13º andar, conjs. 131/132, sala 20, Cerqueira César, na cidade de SP/SP, para, nos 
termos dos artigos 121 e seguintes da Lei Federal nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) Apresentação dos resultados do empreendimento; (ii) Apresentação dos status das aprovações do projeto; (iii) Apresentação 
e deliberação sobre propostas; (iv) Apresentação e deliberação sobre os próximos passos do empreendimento. Os documentos 
e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, ora convocada, encontram-se desde já à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia. Caso deseje ser representado na Assembleia por procurador, o acionista deverá encaminhar previamente 
à Companhia o respectivo instrumento de mandato, outorgado nos termos do artigo 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, 
com poderes especiais e firma reconhecida, bem como cópias autenticadas do documento de identidade e CPF do procurador 
e, no caso de procurador de pessoa jurídica: (i) do documento de identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) que 
assinou(aram) o respectivo instrumento de mandato; e (ii) da ata de eleição do(s) referidos representante(s) legal(is). Aos acionistas 
minoritários será disponibilizada uma sala no mesmo endereço previsto acima, com uma hora de antecedência da realização da 
Assembleia Geral, para que possam se reunir e deliberar previamente sobre a ordem do dia, se houver interesse. SP, 24/06/2019. 
Rafael Mario Sant’Anna Cosentino - Presidente do Conselho de Administração. (26, 27 e 28/06/2019)

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005305-82.2014.8.26.0704 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Joaquim Gomes Pereira Executado: Lelis José Trajano e outros
.EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005305-82.2014.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAURO LOPES, RG nº 8.273.982-1, inscrito no CPF/MF
nº 917.429.868-20, que lhe foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por Joaquim Gomes Pereira,
para a cobrança de alugueres e acessórios oriundos da locação cujo débito, atualizado até janeiro/19, se
perfaz no montante de R$ 616.795,90 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa
centavos). Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra,
caso em que os honorários advocatícios já fixados em 10% seriam reduzidos a metade na hipótese de integral
pagamento do débito no prazo mencionado. Não efetuado o pagamento pelo executado, procederse-á a
penhora de bens e à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado de tais atos. A
inatividade injustificada do devedor ensejará a aplicação de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 600, IV). Decorrido o prazo para oferecimento de embargos a execução, será nomeado curador especial
ao executado (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1033164-37.2017.8.26.0100 Classe: Assunto:Procedimento Comum
Cível - Rescisão / Resolução Requerente:Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido:Elisabeta Weisz
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033164-37.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO
DOS REIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELISABETA WEISZ, CPF 146.625.508-07, com endereço
à Rua Peixoto Gomide, 1903, apto 03, conj. 32, América, CEP 01409-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Comunidade Religiosa João XXIII, alegando em síntese
que foi firmado com a ré o Contrato de Concessão Onerosa dos Jazigos, outorgando-lhe o direito de uso do
jazigo 2788, quadra X/5, contrato nº 10.969. Deixou a ré de quitar as taxas de manutenção e administração
do Cemitério Morumby. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0010660-86.2019.8.26.0002 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Prestação de Serviços Exequente: Hospital e Maternidade Presidente Executado: Paulete Kristina
Bugarin Ferreira e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010660-
86.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULETE CRISTINA
BUGARIN (CPF: 063.096.394-0, RG/RNE: IGNORADO) e MANOEL TENÓRIO BUGARIN (RG Nº 118044)
que HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE lhes ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de
Cumprimento de Sentença, referente ao serviço de atendimento médico hospitalar prestado pela requerente.
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, para
que efetuem o pagamento do débito de R$ 30.247,61, 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 dos artigos 513, § 2º, inc. IV e 523 do CPC). S Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0210590-25.2009.8.26.0006. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr. José Luiz de
Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEUBER DO CARMO PEREIRA, CPF 010.843.505-99,
que a ação de busca e apreensão, convertida em ação de depósito, promovida por Mercabenco Mercantil e
Administradora de Bens e Consórcios Ltda, foi julgada procedente, condenando o requerido, como devedor
fiduciário equiparado a depositário, a restituir à autora o veiculo objeto da ação ou o equivalente em dinheiro,
bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da dívida pecuniária. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, efetue o pagamento da quantia de R$ 77.013,37 (setenta e sete mil, treze reais e trinta e
sete centavos), atualizada até outubro de 2018, advertido de que, em caso de não pagamento, o valor reclamado
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento), com fundamento no parágrafo 1º de referido artigo, advertindoo, ainda, que transcorrido o prazo
previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação,
independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008628-40.2014.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ ROBERTO ARTACHO
ALTENFELDER SILVA, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário, RG 17.907.650-4, CPF 114.862.578-
01, com endereço à Rua Domingos Lopes da Silva, 79, Vila Suzana, CEP 05641-030, São Paulo - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ensino Colégio Amorim Ltda. objetivando
o recebimento de R$ 5.694,18 (Julho/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
celebrado entre as partes em 06 de Fevereiro de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 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 junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024373-28.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THAIS DE OLIVEIRA, CPF 384.382.548-
37, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Thais de Oliveira.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 10.364,26 (Março/2019), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2019. 26 e 27/06

36ª VARA CÍVEL DA CAPITAL/SP - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 (vinte) dias.
Processo nº 0134331-27.2011.8.26.0100  (apenso procesos nº 0210558-
58.2011.8.26.0100). A Dra. ESTEFÂNIA COSTA AMORIM REQUENA, Juíza de Direito
da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
MÁRIO ROMEL CONTINI,  portador da cédula de identidade RG nº 04913651-88 SSP/
BA e CPF/MF nº 376.038.518/40, que OSVALDO ALVES DE ANDRADE lhe ajuizou uma
ação ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO  JURÍDICO e CANCELAMENTO de REGIS-
TRO IMOBILIÁRIO com PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, objetivando a concessão
de tutela antecipada para impedir que o 9º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, proceda a averbação de outros títulos na matrícula nº 101.520, bem como a
procedência da ação que anular o ato juridico relativo às escrituras lavradas no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Miguel
Paulista, livro 589, fls. 136/138 e 592, fls. 132/133, com cancelamento do registro
imobiliário matrícula nº 101.520, R.7, do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, bem como de todas cominações pedidas na petição inicial. Encontrando-se os
requeridos em lugares incertos e não sabidos, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL,
às fls. 242, processo apenso nº 0210558-58.2011.8.26.0100 para que, querendo,
apresentem a DEFESA que porventura tiverem dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados a partir dos 20 (vinte) dias supra, advetindo de que será nomeado Curador
Especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, inciso IV do Código de
Processo Civil. Nada mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 17 de janeiro de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o)
Diretor(a), subscrevi. a) Stefânia Costa Amorim Requena, Juíza de Direito.

26 e  27/06

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  25/
06/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:1EBF9 -  CONTRATO: 113704183151-1 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1370 - JARDIM PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA ARTHUR SOTER LOPES DA SILVA , Nº 88, E RUA
STEFANO MADERNO, APARTAMENTO 114, 11º ANDAR, BLOCO 3, EDIFICIO
RHODES, RESIDENCIAL ILHAS GREGAS, 13º SUBDISTRITO BUTANTA, SAO PAULO/
SP. CABENDO-LHE O DIREITO AO USO DE 01 VAGA PARA ESTACIONAMENTO E
GUARDA DE VEICULOS, INDETERMINADA, LOCALIZADA NO TERREO E SUJEITA
A COLOCAÇAO POR MANOBRISTA, SAO PAULO/SP

MARIA IRENE PAVONI PEDROLIN, BRASILEIRO(A), ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS CPF: 00613846826, CI: 10.110.707-9-SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se
casado(a) estiver.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

25 - 26 - 27/06/2019

3ª Vara Cível - Foro Regional IV da Lapa/SP. Edital de Citação - Prazo 30 dias - Proc. 1014158-
46.2014.8.26.0004. A Dra. Adriana Genin Fiore Basso, MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível – Foro Regional
IV da Lapa. Faz Saber a MARCIO LUIS MARTINS GONÇALVES, inscrito no CPF sob o nº 562.085.020-04,
que BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada,
para cobrança de R$1.197,62, referente ao veículo arrematado pelo réu ficando de proceder à transferência
do veículo para o seu nome e que procedesse ao pagamento do débito em aberto perante o Estado, das custas
processuais e dos honorários advocatícios a serem arbitrados. Encontrando-se o executado em lugar ignorado,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que pague no prazo de 03 dias, a fluir após dos 30 dias
supra, pague o débito, devidamente atualizado, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem
para garantia da presente ação, inclusive de que poderá oferecerem embargos em 15 dias, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.  Ficando advertido de que no caso
de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 05 de junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1112865-81.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Prestação
de Serviços Requerente: Associação Educacional Colégio Ítalo Americano Requerido: Katia Ghattas Moussa
Fadlallah EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112865-81.2016.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo
Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATIA GHATTAS MOUSSA FADLALLAH, Brasileiro, RG
18.601.094-1, CPF 186.732.888-78, com endereço à Rua Santa Ifigenia, 195/197, Box 14, Santa Efigenia, CEP
01207-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação Educacional
Colégio Ítalo Americano, para cobrança da quantia de R$ 75.834,31, referente a inadimplência de mensalidades
relativas aos serviços educacionais prestados pela autora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito (acrescido de 5% de
honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. 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 06 de junho de 2019.

26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1003208-42.2018.8.26.0002 Classe: Assunto:Procedimento Comum
Cível - Rescisão / Resolução Requerente:Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido:Jose Jorge Abduch
Neto EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003208-42.2018.8.26.0002 O MM. Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO
CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ JORGE ABDUCH NETO, brasileiro, inscrito no CPF/
MF sob o nº 855.964.348-68) que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe ajuizou uma ação de Rescisão
Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com o réu o Contrato de Concessão Onerosa dos
Jazigos, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 1378, quadra XVIII/7, contrato nº 20.946. Deixou o réu de
quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital, assim fica a ré citada, da propositura da presente
ação, bem como advertido de que terá o prazo de 15 dias, após decorrido o prazo de 20 dias supra, não sendo
contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia, sob pena de não o
fazendo, presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na inicial. 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 junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1003602-46.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: Associação Educacional Afam Requerido: Eduardo Lopes Mendonça
10ª Vara Cível da Capital/SP 10º Oficio Cível EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1003602-
46.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito 10ª Vara Cível da Capital/SP, etc... Faz saber a
EDUARDO LOPES MENDONCA (RG nº 30130835-4-X SSP/SP e CPF/MF nº 301.110.198-18) que
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AFA lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$
2.215,62, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou no mesmo prazo ofereça embargos monitórios, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo, independentemente de qualquer formalidade. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06/
06/19. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0127904-90.2006.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIG MEDICINA INTEGRADA
DE GUARULHOS LTDA., CNPJ 45.822.368/0008-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Ameplan Assistência Médica Planejada S/c Ltda., objetivando a procedência da ação para
declarar a nulidade das DMIs nºs 020760 e 020789, emitidas em 31/12/2005 e 31/01/2006, com vencimento
para 15/02/2006 e 15/03/2006, valor de R$ 1.040,00 e R$ 1.080,00, eis que ilíquida e inexigível, bem como para
tornar definitiva a sustação do protesto apontado no 6º Tabelião de Protestos da Capital-SP. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080335-29.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
31ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Priscilla Silva Moreira CPF 274.217.618-70 e Cleber Willians Vasques Segura CPF 300.743.198-09, que 
João José da Silva Fernandes e Dirce Morais Afonso Fernandes ajuizaram ação de execução, para cobrança de R$ 
11.621,56(out/13),referente à locação do imóvel à Rua Coronel Mendonça 186, Tatuapé/SP. Estando os executados em 
lugar ignorado,expede-se edital,para que em 3dias, a fluir do prazo supra, pague 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 edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.     [26,27] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034547-15.2013.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MARCOS ANTONIO SCARANCI (CPF. 532.621.078-91) que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 127.916,84 (julho/2013), representada pelo Contrato para
Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis ou
Prestação de Serviços e Outras Avenças, firmado sob nº 02230893050. Estando o executado em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, a contar da citação (art.829 do CPC). Em caso de pagamento
integral no prazo declinado, a verba honorária será reduzida pela metade, podendo oferecer embargos à execução, em
15 dias (art.231 do CPC) 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 (artigo 916 do CPC), sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos o prazo dos 20 dias supra deste edital, não havendo manifestação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 28 de maio de 2019.                                                                                                 26 e 27 / 06 / 2019.

Living Amparo Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ: 11.371.115/0001-09 - NIRE: 35.223.874.506

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 14.458.000,00 por serem considera-
dos excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 14.458.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cy-
bra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do 
valor das quotas canceladas. 2. O capital social de R$ 65.610.557,00 para R$ 51.152.557,00, dividido em 51.152.557 
quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
25.06.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A., Cybra de Investimento Imobiliário Ltda 
ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.Living Provance Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ MF 17.579.201/0001-98 - NIRE 35.227.264.958
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 25.06.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações aprovadas: Redução do capital social em R$ 8.747.000,00 por serem considerados exces-
sivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 8.747.000, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas 
da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de In-
vestimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor 
das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 76.971.201,00 para R$ 68.224.201,00, dividido em 
68.224.201 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento 
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

GCLN Incorporação e Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 09.505.634/0001-70 - NIRE nº 35.230.248.640

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deli-
berações aprovadas: Redução do capital social em R$ 5.078.530,00, sendo R$ 61.530,00 direcionados a absorção de 
prejuízos e R$ 5.017.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 5.078.530 quotas, com va-
lor nominal de R$ 1,00 cada, todas de propriedade da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do 
país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 22.604.835,00 para R$ 
17.526.305,00, dividido em 17.526.305 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. En-
cerramento: Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Sabino Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 11.365.737/0001-24 - NIRE 35.223.874.085

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações aprovadas: Redução do capital em R$ 5.885.908,00, sendo R$ 199.908,00 direcionados a absorção 
de prejuízos e R$ 5.686.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 5.885.908 quotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participa-
ções., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente 
do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o Capital Social de R$ 13.163.375,00 
para R$ 7.277.467,00, dividido em 7.277.467 quotas.  Autorizar os administradores a assinar os documentos neces-
sários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Par-
ticipações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Peru Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 08.403.088/0001-02 - NIRE 35.221.024.025

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.073.143,00, sendo R$ 73.143,00 direcionados a ab-
sorção de prejuízos e R$ 3.000.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 3.073.143 quo-
tas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participa-
ções, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do 
país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passará de R$ 3.232.553,00 para R$ 159.410,00, divi-
dido em 159.410 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Ravenna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 13.198.978/0001-51 - NIRE 35.225.024.801

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum.  Deliberações aprovadas: Redução do capital em R$ 10.000.000,00, considerados excessivos em relação 
ao objeto, com o cancelamento de 10.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela 
Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor 
das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 33.913.878,00 para R$ 23.913.878,00, dividido em 
23.913.878 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento 
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Pitombeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 11.457.712/0001-50 - NIRE 35.223.948.631

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.324.169,00, sendo R$ 2.297.169,00 direcionados a 
absorção de prejuízos e R$ 2.027.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 4.324.169 quo-
tas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participa-
ções., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do 
país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando de R$ 14.311.458,00 para R$ 9.987.289,00, 
dividido em 9.987.289 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cy-
bra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

CBR 008 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 09.086.797/0001-66 - NIRE 35.221.811.752

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações 
Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 8.043.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com o 
cancelamento de 8.043.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobi-
liários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em 
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando de R$ 67.036.738,00 para R$ 
58.993.738,00, dividido em 58.993.738 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de In-
vestimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Serasa S.A.
CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6

Conselho de Administração - Ata de 23 de Maio de 2019
Aos 23 dias do mês de maio de 2019, reuniu-se na sede da companhia, às 14h00, o Conselho de Administração da Sera-
sa S.A., com a presença dos Conselheiros Srs. José Luiz Teixeira Rossi e, por conferência telefônica, dos Conselheiros Srs. 
Valdemir Bertolo e Anthony David Reeves, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) votar o relatório da Adminis-
tração, o balanço patrimonial e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício encerrado em 31/03/2019; (ii) votar 
a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício de 01/04/2018 a 31/03/2019, abrangendo a distribuição 
de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio; (iii) apresentar e votar o orçamento anual; e (iv) outros as-
suntos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da 
Companhia, o Sr. José Luiz Teixeira Rossi, que conduziu os trabalhos, com a anuência de todos os Conselheiros presentes. 
Deliberados e colocados em votação os itens (i) e (ii) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o 
Relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações fi nanceiras com revisão pela KPMG Auditores In-
dependentes, referentes ao exercício encerrado em 31/03/2019, bem como a proposta de destinação do lucro líquido re-
ferente ao exercício de 1º/04/2018 a 31/03/2019, abrangendo a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre 
o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária. No que tange ao item (iii) da ordem do dia, foi apresen-
tado pelo Sr. Valdemir Bertolo, Diretor Financeiro da Serasa, e aprovado, por unanimidade de votos, o orçamento para o 
exercício que se encerrará em 31/03/2020. Ausência justifi cada dos Conselheiros Srs. Kerry Lee Williams, Darryl Scott Gib-
son e Lloyd Mark Pitchford. Os trabalhos foram secretariados pela Sra. Vanessa Araújo Lopes Butalla. Nada mais haven-
do a tratar, o Vice-Presidente do Conselho de Administração ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não 
havendo outras manifestações, o Vice-Presidente agradeceu aos Senhores Conselheiros o comparecimento e encerrou a 
sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos. Certifi co que esta é cópia fi el da ata la-
vrada em livro próprio às folhas nºs 08 e 09, do Livro de Ordem nº 07, devidamente registrado perante a JUCESP. Conse-
lheiros presentes e signatários da ata: José Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo e Anthony David Reeves. Vanessa Araújo 
Lopes Butalla - Secretária. JUCESP nº 296.082/19-3 em 31/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1015906-20.2017.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cí-
vel,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA,na forma da Lei,etc.Faz saber a Leoncio 
Cersosimo CPF 428.910.788-53,que Condominio Edificio City Santana ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 7.333,86 
(maio/17),referente a cotas condominiais do apto.24,bloco 01,integrante do condomínio autor.Estando o executado em lugar igno-
rado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos 
pela metade ou apresente 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 edital por extra-
to afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2019.      [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030313-88.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) DOUGLAS RANGEL DE JESUS, Brasileiro, RG 44.515.554, CPF 362.312.548-28, que Fernando Bagnariol 
Romeu ajuizou ação de Procedimento Comum Cível, objetivando seja julgada procedente, condenando o réu ao 
pagamento de R$2.964,17, referente à franquia do seguro, em relação à colisão provocada por ele no veículo do auto r, 
bem como ao prejuízo na perda do bônus de renovação do seguro de R$517,53, atualizado e acrescido das custas 
processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, para que em 
15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                             [27,28] 

Critéria S/A Avaliação e Cobrança
CNPJ/MF Nº 54.250.105/0001-28 – NIRE 35.3.0012772-2

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Critéria S/A Avaliação e Cobrança a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 05/07/2019, às 10h00, na sede da Companhia, na Rua
Professor Manoel José Pedroso n.º 217, sala 3, CEP 06717-100, Cotia/SP, para votar a seguinte Ordem
do Dia: (1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018; (2) Apuração do resultado do exercício de
2018; (3) Eleição da Diretoria; Os documentos e propostas objeto da ordem do dia estão à disposição
dos acionistas na sede da Companhia. Cotia/SP, 27/06/2019. Edi Nilson Piovezani – Diretor.   27-28-29

CRK S.A.
CNPJ/MF nº 54.931.530/0001-82 - NIRE 35.300.461.541

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 02/01/2018, às 09h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram unanimemente aprovadas pelos acionistas, sem 
ressalvas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 6.620.626,00 para R$ 7.620.611,06 com um aumento efetivo, portanto, de 
R$ 999.985,06 mediante a emissão de 999.985 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$ 999.985,06; (ii) o acionista 
Frank Yutaka Fujisawa ratificou expressa e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência, as quais foram totalmente subscritas e 
integralizadas pela acionista CRK Participações S.A., mediante a capitalização de crédito de mesmo valor, detido contra a Companhia; e (iii) em virtude do 
aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia que passou a vigorar: “Artigo 5º - O 
capital da Companhia, totalmente integralizado, é de R$ 7.620.611,06, dividido em 7.620.611 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente 
ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Frank Yutaka Fujisawa - Presidente e Fabio Nobuyuki Watanabe - Secretário. Acionistas: 
CRK Participações S.A., p. Frank Yutaka Fujisawa e Frank Yutaka Fujisawa. JUCESP n° 319.342/19-0 de 12/06/2019. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

Breof Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/MF nº 22.669.395/0001-52 -NIRE 35.300.492.374

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 14/05/19, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da 
presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: os acionistas 
aprovaram, por unanimidade, a prorrogação do prazo para integralização do aumento do capital social, no valor de 
R$8.200.000,00 deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 01/02/19, conforme ata 
devidamente arquivada na JUCESP, sob nº 128.506/19-2, em sessão de 28/02/19, de 01/06/2019 para 31/12/2019. A presente ata 
é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - 
Secretário. Acionistas: Breof III - Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. 
por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Breof Partners Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. 
JUCESP nº 299.681/19-1 de 05/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Breof Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/MF nº 22.669.395/0001-52 - NIRE 35.300.492.374

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 21/05/2019, às 17h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão 
da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram 
unanimemente aprovadas pelas acionistas, sem ressalvas: (i) As demonstrações financeiras apresentadas pela Administração 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 devidamente publicadas nos jornais “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo”, página 26, e “Diário Comercial”, página 05, ambas edições de 15/05/2019; e (ii) Restaram prejudicas as 
matérias do item “ii” da ordem do dia, uma vez que foi apurado prejuízo no referido exercício. A presente ata é publicada na 
forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Vitor Rangel Botelho Martins - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. 
Acionistas: Breof III - Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo 
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; e Breof Partners Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP 
n° 320.749/19-8 de 13/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CDG Construtora S/A
CNPJ n° 03.043.067/0001-00 - NIRE n° 35300499778

Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Horário e Local: 12/04/2019, 14:30h, na sede. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Assumiu 
a presidência o Sr. Osman Cezar Gambardella, que nomeou a mim, Frederico Pereira Ribeiro, para secretariá-lo, também 
estava presente à reunião o Sr. Orlan Richard Gambardella, acionista/diretor da empresa e o Sr. João Batista Zupirolli como 
audi tor/con tador independente. 4. Publicações Legais: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018 foram publicados no “DOESP” e no jornal “Jornal o DIA SP”, ambos 
na edição de 09/04/2019, bem como a sua retificação e observações, publicadas no “DOESP” e no jornal “Jornal o DIA SP”, 
ambos na edição de 12/04/2019. 5. Ordem do Dia: (a) Discussão e votação do relatório da administração, demonstrações 
financeiras e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício findo em 31/12/2018 devidamente assinado 
pelos representantes legais, procuradores constituídos e contabilistas responsáveis; (ii) Deliberação sobre o resultado do 
exercício findo em 31/12/2018. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: (i) Foi aprovado sem ressalvas 
pelos seus acionistas o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais demonstrações financeiras, o parecer dos 
auditores independentes e todas as retificações feitas conforme publicações no “DOESP” e no jornal “Jornal o DIA SP”, 
ambos nas edições de 09/04/2019 e de 12/04/2019, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, e conforme 
recibo número 64.EA.65.2D.71.E5.E3.12.74.49.2B.46.5C.E2.20.D9.70.0A.24.8E-0, enviado via sistema público de escrituração 
digital SPED em 10/04/2019. (ii) Foi aprovada a destinação do resultado proposto nas referidas Demonstrações Financeiras e, 
em especial, a ratificação da distribuição dos dividendos e distribuições conforme balanço patrimonial 
apresentado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 12 de abril de 2019. Osman Cezar Gambardella, 
como Presidente; Frederico Pereira Ribeiro, como Secretário. Acionistas: Osman Cezar Gambardella e Orlan Richard 
Gambardella. Osman Cezar Gambardella - Presidente da Mesa, Acionista/Diretor; Orlan Richard Gambardella - Acionista/
Diretor; Auditor/Contador Independente - João Batista Zupirolli - CRC 1SP 102752/O-0; Frederico Pereira Ribeiro - 
Secretário. JUCESP nº 236.547/19-7 em 30/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 21/05/2019, às 16h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram unanimemente aprovadas pelas acionistas, sem 
ressalvas: (i) As demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, 
devidamente publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, página 27, e “Diário Comercial”, página 02, ambas edições de 15/05/2019; e 
(ii) Restaram prejudicas as matérias do item “ii” da ordem do dia, uma vez que foi apurado prejuízo no referido exercício. A presente ata é publicada na forma 
de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento 
em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; REDBR Consultoria 
e Participações Ltda., p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda., p. Rodrigo Lacombe 
Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 321.461/19-8 de 13/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF n° 25.142.831/0001-29 - NIRE 35.300.505.620

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 23/05/2019, às 15h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença dos acionistas 
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelas acionistas, a reeleição 
dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Kenneth Aron Wainer, norte-americano, divorciado, consultor, RNE V203482-C 
e CPF/MF nº 214.960.168-07; Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/MF nº 041.040.466-71;  
e Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/MF nº 224.618.888-17, todos domiciliados na cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, CEP 04551-060, com mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer 
tempo. Os membros do Conselho tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, declarando que não estão 
impedidos, nos termos da lei. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Vitor Rangel 
Botelho Martins - Secretário. Acionistas: BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer;  
e BREOF Partners Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração: Kenneth Aron Wainer,  
Vitor Rangel Botelho Martins e Sérgio Lemos de Magalhães. JUCESP nº 320.931/19-5 de 13/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0058368-23.2005.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER aos sócios GILMAR TENÓRIO ROCHA, CPF. 174.361.174; ALBERTO COSTA FERREIRA, CPF.
223.945.324- 91; ANDRÉ ANTÔNIO DA CRUZ, CPF.587.522.184-49; FELIPE MEDEIROS BENEVIDES, CPF.
008.143.044-27; LUCIANO GOMES DE ARAÚJO, CPF.311.422.574-87; ARTUR FERREIRA PAULINO,
CPF.041.368.604-39; AILTON LOPES ARAUJO, CPF.446.025.965-68; CLÁUDIO DA SILVA ROCHA JR.
CPF.387.255.094-20; AMÉLIA BEZERRA CAVALCANTE, CPF.065.528.034-00; PAULO ROBERTO COUTINHO DE
MOURA, CPF.197.920.774-72 e JOÃO GOMES BEZERRA CPF.433.011.004-06, que foi instaurado nos presentes
autos o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de INDÚSTRIAS IMICHELETTO S/A, na
presente ação ajuízado por SALVAGNO REPRESENTAÇÕES LTDA e determinada a citação dos sócios da ré em
lugar ignorado, para que, em 15 dias , a fluir os 20 dias supra, manifestem-se sobre o presente incidente, nos
termos do artigo 135 do Código de Processo Civil. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257,
IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.     (27 e 28/06/19)

Internibra Intermediações e Participações Ltda.
CNPJ/MF 00.355.490/0001-49/ NIRE 35.219.357.934

Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária de Sócios
1 - Aos 30/04/2019, às 10h00, na sede da sociedade Internibra-Intermediações e Participações Ltda., CNPJ/MF 
00.355.490/0001-49, NIRE 35.219.357.934, em sua sede social na Avenida Ibirapuera, 2033, 7º andar, sala 71-A, Moema, 
nesta Capital, CEP. 04029-100, reuniram-se os sócios quotistas representativos da totalidade do capital social subscrito 
e integralizado, os sócios Oswaldo Kazumi Takata, brasileiro, casado, empresário, RG 2.573.686-3/SSP-SP, CPF/MF 
008.559.958/15, residente e domiciliado na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120, Bloco L, Jardim da Saúde, nesta Capital, 
CEP. 04150-060; Hisame Uchida Takata, brasileira, casada, médica, RG 2.773.457-2/SSP-SP, CPF/MF 148.364.218/61, 
residente e domiciliada na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120, Bloco “L” Jardim da Saúde, nesta Capital, CEP 04150-
060, neste ato representada por seu bastante procurador Oswaldo Kazumi Takata, brasileiro, casado, empresário,  
RG 2.573.686-3/SSP-SP, PF/MF 008.559.958/15, residente e domiciliado na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120,  
Bloco L, Jardim da Saúde, nesta Capital, CEP. 04150-060. A presente reunião é presidida pelo Sr. Oswaldo Kazumi Takata e 
secretariada por Massayoshi Maeda, brasileiro, contabilista, RG 3.950.494/SSP-SP, CPF/MF 044.037.118/04, estabelecido 
na Avenida Ibirapuera, 2033, 7º andar, conjunto 71, CEP. 04150-060, Moema, que, na abertura da reunião, expôs a ordem 
do dia: (1) Deliberar sobre as contas dos administradores relativa ao exercício social de 2018, com base nas demonstrações 

 
(4) Outros Assuntos. Iniciada a reunião de sócios, passou-se à sua leitura e Deliberações - após a leitura dos documentos 

aprovada sem reservas e restrições; (2) Aprovada a nomeação dos administradores não sócios Izabel Terumi Takata, 
brasileira, solteira, maior, advogada, estabelecida na Rua Oriçanga, 26, 12º andar, conjunto 123, Mirandópolis, São Paulo/
SP, CEP.04052-030, RG 3.768.041-9/SSP-SP, CPF/MF 513.998.738/49; Lidia Hissae Nishida Oshiro, brasileira, casada, 
secretária, RG 5.490.705-6/SSP-SP, CPF/MF 014.256.348-00, residente e domiciliada em Santo André, deste Estado, 
na Rua das Caneleiras, 653, apartamento 41, CEP 09090-050; Renato Kazuo Takasu, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG 13.276.024-1/SSP-SP, CPF/MF 055.672.968/43, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Manuel 
Ribeiro da Cruz, 119, Chácara Santo Antonio , CEP 04716-030; Julio Shigueru Oda, brasileiro, casado, advogado,  
RG 8.543.987-3/SSP/SP, CPF/MF 044.973.018-26, residente e domiciliado na Alameda dos Ubiatans, 486, Planalto 
Paulista, CEP 04070-030, São Paulo/SP; Arlinda Matsue Sueyoshi, brasileira, casada, advogada, RG 4.452.756-1/SSP-
SP, CPF/MF 536.416.558-20, com escritório na Alameda dos Jurupis, 455, conjuntos 11/12, CEP 04088-001, Indianópolis, 
São Paulo/SP, com escritório na Alameda dos Jurupis 455, conjuntos 11/12, CEP 04088-001, Indianópolis, São Paulo/SP, 
os 03 (três) últimos também com os poderes “ad negotia” e “ad judicia”, dispensados de caução; (3). Outros Assuntos: 

 Não havendo mais 
outros assuntos 
Registro de Comércio. Encerrados os trabalhos e, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, 
lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. a) Oswaldo Kazumi Takata - Presidente; Secretário: Massayoshi 
Maeda-Contabilista; c) Oswaldo Kazumi Takata - Sócio-Quotista; d) Hisame Uchida Takata - Sócia-Quotista. São Paulo-
SP, 30/04/2019. Oswaldo Kazumi Takata - Presidente e Sócio Quotista. p.p.hisame Uchida Takata - Sócia-Quotista.  
Oswaldo Kazumi Takata; Massayoshi Maeda - Secretário.

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1090749-
13.2018.8.26.0100. O Dr. André Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a CTE - Companhia Técnica de Engenharia e Participações  Ltda (CNPJ. 56.786.049/0001-76), que
Condomínio Edifício Sagres lhe ajuizou ação de Cobrança de Despesas Condominiais, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 6.486,32 (agosto/2018), decorrente das despesas condominiais do apartamento 808,
localizado no condomínio ora autor. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 06/06/2019.                         27 e 28 / 06 / 2019.
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Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2018
Apuração do resultado do exercício 898.989,56 D
 Despesas operacionais 898.989,56 D
  Despesas administrativas 904.278,82 D
   Despesas tributárias 69.695,37 D
   Outras 657.289,52 D
   Pessoal 177.293,93 D
  Resultado financeiro líquido 5.289,26 C
   Despesas financeiras 2.701,18 D
   (–) Receitas financeiras 7.990,44 C
Resultado financeiro: Outras receitas/despesas:
(=) Total do prejuízo do período: 898.989,56 D

SRN Holding S/A
CNPJ: 18.531.355/0001-72

Demonstrações financeiras encerrado em 31/12/2018

Balanço Patrimonial 31/12/2018
Ativo 8.370.035,35 D
 Circulante 417.251,58 D
  Disponível 275.179,49 D
   Bens numerários 1.801,16 D
   Aplicações financeiras 273.378,33 D
  Adiantamento 140.721,43 D
  Adiantamento funcionários 1.350,66 D
   Funcionários 1.350,66 D
 Ativo não circulante 7.952.783,77 D
  Investimentos 7.586.000,00 D
   Participação societária 7.586.000,00 D
  Imobilizado 366.783,77 D
   Tangível 527.552,18 D
   (–) Depreciação acumulada 184.824,78 C
   Intangível 24.056,37 D
Total do ativo 8.370.035,35 D

Balanço Patrimonial 31/12/2018
Passivo 8.370.035,35 C

  Circulante 274.883,40 C

   Fornecedores 4.827,09 C

   Contas a pagar 159.259,12 C

   Obrigações fiscais e sociais 1.725,83 C

   Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9.071,36 C

   Mútuo 100.000,00 C

 Patrimônio líquido 8.095.151,95 C

  Capital social 16.829.101,09 C

   Capital social 11.086.000,00 C

   Reserva para futuro aumento capital 5.743.101,09 C

  Lucros ou prejuízos acumulados 7.789.959,58 D

  Lucros ou prejuízos do exercício 898.989,56 D

  Ações em tesouraria 45.000,00 D

Total do passivo e patrimônio líquido 8.370.035,35 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 
31/12/2018 conforme documentação apresentada.

Marcelo da Silva Prado - Presidente 
Tarcilla Ayres Cassola Rodrigues - Contadora - CT/CRC: 1SP307703/O-4

CDG Construtora S.A.
CNPJ nº 03.043.067/0001-00

Demonstrações Financeiras - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017
Ativo/Ativo Circulante 32.789 43.205
 Disponível 0.667 12.283
 Clientes 26.078 26.078
 Outros Créditos 4.057 2.857
 Estoque 1.987 1.987
Ativo não Circulante 50.792 38.148
 Ativo Realizável a Longo Prazo 50.241 37.828
 Investimentos 0.513 0.324
  Outras Participações Societárias 0.513 0.324
 Imobilizado 0.018 (0.004)
  Imóveis – 0.020
  Móveis e Utensílios 0.081 0.081
  Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 0.341 0.331
  Veículos – –
  (–) Depreciações, Amortização e
   Exaustão Acumulado (0.403) (0.436)
 Intangível 0.020 –
 Contas de Compensação Ativas e Passivas 1.112 0.007
  Compensação Ativa 2.796 1.961
  (–) Compensação Passiva (1.685) (1.954)
Total do Ativo 84.693 81.360

Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017
Passivo/Passivo Circulante (2.114) (4.835)
 Fornecedores (0.562) (2.415)
 Obrigações Tributárias (0.364) (1.778)
 Obrigações Trabalhista e Previdenciária (1.188) (0.756)
 Outras Obrigações – –
 Passivo não Circulante (31.723) (22.279)
Passivo Exigível a Longo Prazo (31.723) (22.279)
  Empréstimos (9.478) –
  Impostos Parcelados (0.147) (0.182)
  Distribuição de Lucros a Pagar (22.097) (22.097)
Patrimônio Líquido (50.856) (54.245)
 Capital Social (17.000) (17.000)
  Capital Subscrito (17.000) (17.000)
 Reservas (3.725) (3.725)
  Reservas de Lucros (3.725) (3.725)
  Lucros ou Prejuízos Acumulados (30.131) (33.520)
Total do Passivo (84.693) (81.360)

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta 70.110 23.200
Deduções da Receita Bruta (2.821) (8.881)
Custos (27.625) (32.425)
Receita Líquida (7.246) 28.804
Lucro Bruto (7.246) 28.804
(–) Despesas Administrativas (5.864) (8.511)
Receitas Financeiras 0.055 0.113
Descontos Financeiros Obtidos 0.004 0.020
Rendimento sobre Aplicações Financeiras 0.051 0.093
Outras Receitas Operacionais 1.270 –
Reembolso Serviços de Engenharia 0.754 –
Dividendos e Lucros Recebidos 0.516 –
Resultado Operacional (11.784) 20.351
Receitas não Operacionais 11.577 12.616
Lucro Consórcio Interlagos
 PROGREDIOR/CDG/SPENG 0.277 –
Lucro Consórcio AME Campinas 1.300 –
Lucro Consórcio CDG/PLANOVA 10.000 10.300
Resultado antes do IR e CSLL (0.207) 32.966
Provisões para IR e CSLL (1.436) (0,081)
 (–) Provisões para IRPJ (0.930) 0,053
 (–) Provisões para CSLL (0.505) 0,028
Lucro Líquido do Exercício (1.643) 32.685

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto 
Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do Período (1.643) (32.886)
 Depreciação e Amortização (0.033) –
 Lucro Operacional Bruto antes das Mudanças
  no Capital de Giro (1.676) (32.886)
 Caixa Proveniente das Operações (1.675) (32.886)
 Fluxo de Caixa antes dos Itens Extraordinários (1.675) (32.886)
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
  Operacionais (1.675) (32.886)
Redução nas Disponibilidades (1.675) (32.886)
Disponibilidades - No Início do Período 0.320 0.277
Disponibilidades - No Final do Período 0.158 0.320

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Discriminação: Lucros/Prejuízos 31/12/2018 31/12/2017

Saldo Anterior de Lucros Acumulados 33.520 22.184

Lucro Líquido do Ano (1.643) 32.885

(–) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores    (0.286) (1.678)

Dividendos ou Lucros Distribuídos,
 Pagos ou Creditados (1.460) (19.871)

Total 30.131 33.520

Lucros ou Prejuízos Acumulados 30.131 33.520

Notas Explicativas
A Companhia se insere no segmento de prestação de serviços de engenha-
ria e construção civil, no tocante: a) a incorporação e implantação de empre-
endimentos imobiliários; b) a supervisão, coordenação e orientação técnica 
em obras de natureza civil; c) a elaboração de estudos e laudos de impacto 
ambiental e ecológico; d) a administração e a exploração de seu próprio 

patrimônio; e) a participação em outras sociedades ou empreendimentos 
empresariais. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (IFRS) para 
pequena e média empresa, conforme Resolução CFC 1.255/2009. O resul-
tado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.  

A sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está 
sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em ba-
ses periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingên-
cias conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mes-
mas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou 
crédito de resultados. Ressalvando que a responsabilidade do profissional 
contabilista fica restrita apenas aos aspectos meramente técnicos desde 
que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes for-
necidos pela administração da firma, que se responsabiliza pela sua exati-
dão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela 
referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

A  Diretoria

Marcio Mendonça Rodrigues 
CRC/SP 1SP191008/O-2 - CPF/MF nº 145.020.718-97

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº1037850-12.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) INACIO PINHEIRO WENECK, RG 
360772006, CPF 394.087.877-49, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Carlos 
Alberto Silva e outros, objetivando R$ 3.771,86 (maio/2018), 
referente a débitos de aluguel da Loja 17/18,no Centro Comer-
cial Horto do Ipê,à rua Francisco da Cruz Melão,nº50.Encon-
trando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, pague o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente 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, bem como fica também 
INTIMADO do arresto que recaiu sobre valores no importe de 
R$ 3.771,86, o qual se converterá em penhora mediante a 
citação, podendo oferecer impugnação em cinco dias, sendo 
que todos esses prazos fluirão após o decurso do prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2019.                [26,27] 

Edital de Leilão Eletrônico Único - Artigos 881 e seguintes da Lei
13.105/2015 (CPC/2015)

02ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca
de São Paulo.

Edital de Leilão Eletrônico Único de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) Tomas Kolischi Junior Renata Vieira Kolisch do exequente Transcontinenta
Empreendimentos Imobiliários Ltda. ( do(s) terceiro(s) interessado(s) Condomínio Residencial Cupecê, na
pessoa de seu síndico; Caixa Econômica Federal, na pessoa de seu representante legal, , Prefeitura do
Município de São Paulo, o(s) respectivo(s) eventual(ais) novo(s) cônjuge(s) da(s) pessoa(s) física(s) citada(s),
além do(s) eventual(ais) atual(ais) ocupante(s) do(s) imóvel(eis), expedido nos autos da Liquidação /
Cumprimento / Execução promovida por Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda. , processo nº
0059975-45.2003.8.26.0002. O(a) Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, MM Juiz(a) de Direito
da 02ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, na forma da lei, faz saber que
em www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas o bem abaixo. O Leilão Eletrônico Único
terá início dia 2 (dois) de Julho de 2019, 12:00:00 horas e término dia 26 (vinte e seis) de Julho de 2019,
12:00:00 horas. O Bem será ofertado “ ad corpus” e em único (art. 893 do CPC/2015) e , nos termos do art.
6º da Lei 5.741/71, não será entregue por valor inferior ao Saldo Devedor Hipotecário Executado: Trata-
se de Execução Hipotecária pelo Sistema Financeiro da Habitação (Lei nº 5741/71), com fulcro em Instrumento
Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e outras Avenças (fls. 02/04). A exequente
informou que seu crédito atingia o montante R$388.038,24 para Março/2019 (fls. 212/213).. O pagamento da
arrematação poderá ser realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte
e cinco por cento) do valor da oferta à vista, nos moldes art. 895 do CPC/2015. A comissão do sistema gestor
é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e corre por conta do arrematante, no ato da aquisição.
Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento.. Das Informações Finais. Correrão por conta
do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade e posse
do imóvel, inclusive o pagamento de ITBI, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações
cartorárias, extração de certidões e demais documentos. Lote Único: Apartamento nº 64, localizado no 6º
andar ou 7º pavimento do Bloco A- Edifício Solar Dos Cisprestes, integrantes do conjunto denominado
Residencial Cupecê, situado á Rua Doutor Gentil Leite de Martins, nº 242, antiga Rua Cupecê, no Jardim
Prudência, 29º Subdistrito- Santo Amaro, contendo a área útil de 65,45m², a área comum de 44,57m², inclusive
a correspondente a uma vaga em lugar indeterminado, no estacionamento, totalizando 110,02m² de área
construída, cabendo-lhe a fração ideal de 0,9923% no terreno do condomínio.. Matrícula(s) nº(s) 210.973 do
11ª CRI/SP. Inscrição Municipalidade / INCRA nº(s): 090.064.0073-4. Da Matrícula consta - o imóvel foi
havido por Renata Vieira Kolisch (CPF 063.172.098-71) e seu marido Tomas Kolisch (CPF 818.371.518-49)
(R. 01); - hipoteca em favor da exequente Transcontinenta Empreendimentos Imobiliárias (CNPJ 60.426.855/
0001-00), antes denominada como Sul Brasileiro SP Crédito Imobiliário SA (R. 02); - caução dos direitos
creditórios para Caixa Econômica Federal – C. E .F (Av. 03). - penhora oriunda da Ação de Cobrança
Condominial de nº 0123534-97.2008.8.26.0002, antigo nº 002.08.123534-1, que tramita perante a 06ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP e promovida pelo Condomínio Residencial Cupecê   (Av.   04);   -
penhora   oriunda   da   Ação   de   Cobrança   Condominial   de   nº,4004068-65.2013.8.26.0002, que tramita
perante a 05ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP e promovida pelo Condomínio Residencial
Cupecê (Av. 05).. Os executados permanecem na posse do imóvel.. Conforma pesquisa realizada aos 22 de
Abril de 2019, sobre o imóvel pesavam débitos no montante R$ 13.570,11 referentes ao exercício de 2006/2009
e  2014/2018,  além  de  R$241,97  relativos  ao  exercício  atual.  .    E  para queproduza seus efeitos de direito,
será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,    de    de 20    .  Eu,    ,  Escrevente, digitei.
Eu,    , Escrivã (o)  Diretor(a), subscrevi.       Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda Juiz(a) de Direito

27, 28/06 e 01/07

Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação dos executados ARNALDO TALEISNIK  (RG nº
1.539.169 e CPF nº 128.647.228-87) e PAULETE TALEISNIK (RG nº 4.895.602). O Dr. Rodrigo Galvão
Medina, MM Juíz de Direito da 9ª Vara Civel do Foro Central/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o
presente Edital de 1° e 2° Praças do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam,
que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de Cobrança em fase de Execução, ajuizada por
CONDOMINIO EDIFICIO ROGER ZMEKHOL, Processo nº 1035894-51.1999.8.26.0100, tendo sido
designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido
no estado em que se encontra e a praça será realizada por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 do Código
de Processo Civil e regulamentada pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª Praça terá início no dia 02/08/2019 às 14:00
horas e término dia 06/08/2019 às 14:00 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente
cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação
em 1º Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 06/08/2019 às 14:01 horas que se
estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 28/08/2019, às 14:00 horas. Em segunda praça, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento), ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz,
não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. As praças
serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, através do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e
emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço
da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, exceto os de
condominio (que possuem natureza propter rem) os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro)
horas após o encerramento das praças/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de
depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da
arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação. Caso não sejam efetuados os depósitos,
o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores
para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista
no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo,
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem,
conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito
bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095,
Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Bem: Lote 1- Os direitos de
uma vaga indeterminada para guarda de carro de passeio na garagem no 5 subsolos do Edificio Roger
Zmekhol, na Rua Tabatinguera, nºs 140 e 156, no 2º subdistrito Liberdade, contribuinte nº 005.076.1804-1,
cabendo-lhe 1/348 ávos da garagem que tem a área total de 10.537,44m² e a fração ideal de 24,36% do terreno
do condominio. Objeto da matricula 29.999 do 1º CRI/SP. Lote 2- Os direitos de uma vaga indeterminada para
guarda de carro de passeio na garagem no 5 subsolos do Edificio Roger Zmekhol, na Rua Tabatinguera, nºs
140 e 156, no 2º subdistrito Liberdade, contribuinte nº 005.076.1085-1, cabendo-lhe 1/348 ávos da garagem
que tem a área total de 10.537,44m² e a fração ideal de 24,36% do terreno do condominio. Objeto da matricula
30.005 do 1º CRI/SP. Avaliação R$ 60.000,00 cada uma. Avaliação total R$ 120.000,00 (abril/2016), valor
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Do Pagamento
Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer
por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º
do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo
pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento),
conforme art. 7º, § 3º Resolução 236/2016 CNJ. Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s),
após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. A publicação deste Edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta
recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São
Paulo, 07 de junho de 2019. Rodrigo Galvão Medina – Juiz de Direito

EDITAL - VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ,
16ª Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, usando das atribuições
legais que lhe são conferidas, atendendo ao que foi requerido por
FABRICIO NOBORU RISERIO YAMAMOTO e tendo em vista a
impossibilidade da notificação pessoal da ocupante IRENE MOIS VAZ
DOMINGUES na Rua Fabio de Almeida Magalhães, nº 119, no Jardim
Santo Elias, São Paulo, nesta Capital, por não encontrá-la no local
após as diligências efetuadas, conforme faculta o artigo 213, inciso II,
da Lei 6.015/73, alterado pela Lei 10.931/04, expede o presente edital
para a NOTIFICAÇÃO de IRENE MOIS VAZ DOMINGUES, para que no
prazo de quinze (15) dias contados da data da publicação deste edital,
apresentem impugnação junto a esta Serventia, com relação ao pedido
de retificação de área no Jardim Santo Elias, São Paulo, nesta Capital,do
imóvel situado a Rua Benedito da Fonseca Rondon, nº 799, Jardim
Santo Elias, no 31º Subdistrito – Pirituba, matriculado nesta Serventia
sob nº 9.520, de propriedade do requerente, que confronta com o
imóvel de sua propriedade situado a Rua Fábio de Almeida Magalães,
nº 119, no Jardim Santo Elias, São Paulo, nesta Capital, matriculado
nesta Serventia sob nº 9.519, nesta Capital. 27 e 28/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003262-
76.2019.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI -
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ
10.623.710/0001-21, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.556,64 (valor de 30/
04/2016), 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 dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho
de 2019.          B 27 e 28/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035093-48.2016.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) ANTONIO
HENRIQUE PEREIRA, RG 3811200, CPF 185.616.404-72, tendo como corréu Valdecy
de Oliveira Dantas que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo, ajuizou uma ação de
cobrança com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$
14.917.12 (11/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito da
Nota-fiscal de serviço nº 468005, emitida em 24/08/2016. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.          B 27 e 28/06

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP

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

SED:1EBFC -  CONTRATO: 118164122350-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA LUIS BUENO DE MIRANDA, Nº 166 E RUA ZIKE
TUMA, APARTAMENTO 01, ANDAR TERREO, BLOCO A, EDIFICIO BARRA DO SAY,
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DAS BARRAS, JARDIM PALMARES, BAIRRO
DA PEDREIRA, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP.  CABENDO-
LHE O DIREITO A 1 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA LOCALIZADA
NOS ANDAR TERREO, 2º E 1º SUBSOLOS, PARA  GUARDA DE 1 CARRO DE
PASSEIO. SAO PAULO/SP

DORACI FATIMA DE SOUZA, BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE VENDAS, CPF:
06311978857, CI: 12.889.101-SSP/SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.

MAURO ANTONIO DE SOUZA, BRASILEIRO(A), TECNICO DE CONTROLE, CPF:
52394999853, CI: 8.697.714 SSP/SP CASADO(A) COM  TANIA FATIMA DA SILVA
SOUZA, BRASILEIRO(A), SECRETARIA,  CPF: 01133787851,CI: 9.021.711 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

26 - 27 - 28/06/2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018972-02.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Transversal Kids Moda Infantil Ltda ME (CNPJ. 05.294.891/0001-50), que Blue Bay Comercial
Ltda lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 79.889,52 (fevereiro de 2017), decorrente dos
cheques n°s 000785, 000789, 000790, 000791, 000792, 000793, 000794 e 000820, agência 0547, conta 062542,
ambos do Banco Bradesco S/A e cheque nº AA000381, agência 0695, conta 03309-2, do Banco Itaú S/A. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito (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 converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                  26 e 27 / 06 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0226778-10.2006.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Raone Comércio de Tecidos e Confecções Ltda, CNPJ 13.861.114/0001-
84, na pessoa de seu representante legal e a, Ronaldo Alves de Oliveira, CPF 709.363.314-53 que, Banco do
Brasil S/A, lhes ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 78.735,33 (novembro/2006),
referente Desconto de Título de Terceiros. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos,
sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de junho de 2019.
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Cyrela Córdoba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 17.104.006/0001-01 - NIRE 35.227.087.126

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.456.971,00, sendo R$ 156.971,00 direcionados 
a absorção de prejuízos e R$ 2.300.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 2.456.971 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Par-
ticipações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corren-
te do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 2. O Capital Social passará de R$ 3.886.763,00 para 
R$ 1.429.791,00, dividido em 1.429.791 quotas.  3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. En-
cerramento. Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., Cy-
bra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Salazares Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.587.531/0001-25 - NIRE 35.227.295.608

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa. Secretário: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.934.135,00, sendo R$ 237.135,00 direcionados a 
absorção de prejuízos e R$ 3.697.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 3.934.135 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Partici-
pações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, 
o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, que passará de R$ 14.357.854,00 para R$ 10.423.719,00, 
dividido em 10.423.719 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramen-
to. Nada mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Cybra de In-
vestimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 13.003.483/0001-20 - NIRE 35.224.853.235

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.06.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg,Secretária: Sandra Esthy Attié Pet-
zenbaum.  Deliberações aprovadas: Redução do capital em R$ 5.000.000,00, considerados excessivos em rela-
ção ao objeto, com o cancelamento de 5.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas de proprieda-
de da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da 
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de resti-
tuição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 49.867.500,00 para R$ 44.867.500,00, dividi-
do em 44.867.500 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 25.06.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Concessionária SPMAR S.A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF 09.191.336/0001-53 - NIRE 35.300.388.186

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições 
que lhe confere os artigos 12 e 14 do Estatuto Social, c.c. o artigo 123, da Lei nº 6.404/76, em 2ª Convocação, 
convoca os acionistas para a AGO da Concessionária SPMAR S.A. - Em Recuperação Judicial, a ser realizada 
em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, conjunto 54, sala 1, no dia 02/07/19, às 
10h, a fim de deliberar especificamente acerca da seguinte Ordem do Dia: a) aprovação dos Balanços dos anos 
de 2018; b) outros assuntos de interesse da Companhia. Caso não haja a totalidade dos acionistas presentes 
para essa 2ª Convocação, a AGO ocorrerá no dia 03/07/19, às 10h em sua 3ª Convocação com os acionistas 
detentores da maioria do capital social votante, no endereço supracitado. Informações Gerais: Os acionistas que 
não puderem comparecer pessoalmente poderão ser representados por procuração específica, outorgada de 
acordo com os requisitos previstos no artigo 126 §1ª da Lei nº 6404/76. São Paulo, 27/06/19. Reinaldo Bertin - 
Presidente do Conselho de Administração.

TJSP - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 2ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
Processo Digital nº: 1028206-82.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Contratos Bancários. Requerente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
Requerido: S.a.b. Comercio e Distribuicao Ltda – Me e outros. A MM. Juiz(a) de Direito da
2a Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLÁUDIA
HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a S.A.B COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO LTDA ME, e aos corréus SAMUEL DE JESUS ALVES e RENATO APARECIDO ALVES,
que lhes foi proposta uma Ação de Cobrança por parte de Banco do Brasil, posteriormente su
cedido pela Ativos S.A., para cobrança de R$ 101.814,62. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 (quinze) dias,
apresentem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Em caso de revelia será no-
meado 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 28 de novembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.

Zenailux- Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF 02.865.847/0001-64 / NIRE 35.215.310.615

Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária de Sócios 
Aos 30/04/2019, às 10h00, na sede da sociedade Zenailux - Administração e Participações Ltda., CNPJ/MF 
02.865.847/0001-64, NIRE 35.215.310.615, em sua sede social na Avenida Ibirapuera, 2033, 7º andar, sala 71-B, Moema, 
nesta Capital, CEP. 04029-100, reuniram-se os sócios quotistas representativos da totalidade do capital social subscrito 
e integralizado, os sócios Oswaldo Kazumi Takata, brasileiro, casado, empresário, RG 2.573.686-3/SSP-SP, CPF/MF 
008.559.958/15, residente e domiciliado na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120, Bloco L, Jardim da Saúde, nesta Capital, 
CEP. 04150-060; Hisame Uchida Takata, brasileira, casada, médica, RG 2.773.457-2/SSP-SP, CPF/MF  148.364.218/61, 
residente e domiciliada na Rua Vitor Costa, 822, apartamento 120, Bloco “L” Jardim da Saúde, nesta Capital, CEP 04150-
060, neste ato representada por seu bastante procurador Oswaldo Kazumi Takata, 
é presidida pelo Sr. Oswaldo Kazumi Takata e secretariada por Massayoshi Maeda, brasileiro, contabilista, RG 3.950.494/
SSP-SP, CPF/MF 044.037.118/04, estabelecido na Avenida Ibirapuera, 2033, 7º andar, conjunto 71, CEP. 04150-060, Moema, 

 Pauta Ordinária (1) Deliberar sobre as contas dos administradores 
 

Pauta Extraordinária 
de impedimento ou falecimento do sócio administrador Oswaldo Kazumi Takata; (4) Outros Assuntos. Iniciada a reunião 
de sócios, passou-se à sua leitura e Deliberações - após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que 

Pauta Ordinária: (1) Ficam aprovadas 

 
Pauta Extraordinária: Izabel Terumi Takata, brasileira, solteira, 

 
RG 3.768.041-9/SSP-SP, CPF/MF 513.998.738/49; Lidia Hissae Nishida Oshiro, brasileira, casada, secretária, RG 5.490.705-
6/SSP-SP, CPF/MF 014.256.348-00, residente e domiciliada em Santo André, deste Estado, na Rua das Caneleiras, 653, 
apartamento 41 (CEP 09090-050); Renato Kazuo Takasu, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 13.276.024-1/
SSP-SP, CPF/MF 055.672.968/43, residente e domiciliado na Rua Manuel Ribeiro da Cruz, 119, Chácara Santo Antonio,  
CEP. 04716-030; Julio Shigueru Oda, brasileiro, casado, advogado, RG 8.543.987-3/SSP/SP, CPF/MF 044.973.018-26, 

Arlinda Matsue 
Sueyoshi, brasileira, casada, advogada, RG 4.452.756-1/SSP-SP, CPF/MF 536.416.558-20, com escritório na Alameda 

ad negotia” e 
“ad judicia”,
impedimento ou falecimento do sócio administrador Oswaldo Kazumi Takata; (4) Outros Assuntos: outros 
assuntos 
de Comércio. Outros Assuntos: 
acima referidos. outros assuntos 

lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. a) Oswaldo Kazumi Takata - Presidente; 
Massayoshi Maeda-Contabilista; c) Oswaldo Kazumi Takata - Sócio-Quotista; d) Hisame Uchida Takata - 

Sócia-Quotista. Oswaldo Kazumi Takata - Presidente e Sócio Quotista. p.p. Hisame Uchida 
Takata - Sócia-Quotista; Oswaldo Kazumi Takata; Massayoshi Maeda - Secretário.

TJSP - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 23ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
Proc. nº 1085995-04.2013.8.26.0100. O Dr. MARCOS DUQUE GADELHO JUNIOR, MM Juiz
de Direito da 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
na forma da lei. FAZ SABER à TEXTILE LEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS
LTDA. EPP (CNPJ 04.713.912/0001-61); IVANILDO OLIVEIRA LEAL (CPF 635.830.708-87)
e IZILDA APARECIDA LEAL (CPF 314.330.138-43), que ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS (sucessora do Banco do Brasil S.A.) lhes move ação MONI-
TÓRIA para cobrança do débito de R$ 79.890,18 (no ajuizamento) a ser atualizado e acres-
cido das cominações legais e contratuais, decorrente do descumprimento das obrigações
previstas no contrato para desconto de cheques nº 030.425.370, de 16.09.2009. Estando os
réus em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, PAGUEM o DÉBITO ATUAL (isentos de custas e honorários) ou
OFEREÇAM EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não havendo ma-
nifestação será nomeado Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de Junho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009464-23.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CHOLETH CORREA DE BRITO, CPF 060.798.368-07, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Wilson Grassi Júnior, objetivando a concessão de tutela antecipada para que a Requerida
exclua de suas redes sociais as mensagens relativas ao caso em questão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 100,00, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, ou outro valor a ser fixado por este
Juízo, pelos danos morais suportados pelo Requerente, obrigando-se a não postar qualquer tipo de comentários em
qualquer rede social que diga respeito à pessoa ou atividade profissional do Requerente, bem como, que a Requerida
se retrate perante este D. Juízo, e perante os sites onde houve a propagação dos fatos mencionados, em especial
no Facebook, além da condenação ao pagamento das demais cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 20 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 06
de junho de 2019.                                                                                                                     27 e 28 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013746-79.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a A.A.M. Equipamentos para Solda Eireli ME (CNPJ. 13.662.410/0001-40), que Speedy Cred
Fomento Mercantil Eireli lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 6.571,60 (agosto de 2018),
decorrente do cheque n° SD-002778, sacado contra o Banco Itaú S/A, agência 0069, conta corrente n° 60933-7.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito (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 converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
27 e 28 / 06 / 2019.

7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1062176-
65.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP,
Faz Saber a Renato Augusto Camporezi Vieira (CPF. 167.249.078-29), que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale
do Piquiri ABCD - Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 257.133,27
(novembro de 2018), decorrente da Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o
débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo
701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No prazo de embargos,
reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será
o presente, afixado e publicado. SP, 14/06/2019.                                                                                                  27 e 28 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1120111-02.2014.8.26.0100. Classe � Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária. Requerente: MICHEL TONIO ROSENBLAT MILBERG. EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1120111-02.2014.8.26.0100 ( USUC 1497 ). O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de Miranda
, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Águeda Liberal Pinto, por si e como inventariante do Espólio de Generosa
Liberal Pinto, Ida Liberal Pinto, Carmen Pinto Hermanny, Luiz Hermanny Filho, Irmã Maria Adolfo de Sion, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MICHEL
TONIO ROSENBLAT MILBERG ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre a unidade
autônoma localizada na Avenida Higienópolis, nº 938, Apartamento nº 91 - Edifício Bretagne - Higienópolis - São Paulo
- SP, com área construída de 197,00m², sendo a área útil de 141,00m² e a fração ideal de 749 centésimos milésimos
no terreno e demais coisas de uso comum do prédio, contribuinte nº020.094.0173-5, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado
na forma da lei. São Paulo, 24 de junho de 2019.                                                                         27 e 28 / 06 / 2019

 

 

 

20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital 
20ª Ofício Cível do Foro Central da Comarca da Capital 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0101550-83.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ELAINE FARIA 
EVARISTO, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) LUIZ BARIOTTO NETO, CPF 676.613.868-87, 
que CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-
CABESP, lhe ajuizou uma Ação de Cobrança rito Sumário, convertido para o rito Comum, objetivando 
condenar o réu ao pagamento de R$ 2.502,78 (30/04/2009), referente ao inadimplemento do Plano 
Coletivo de Assistência à Saúde Cabesp � Família no período de agosto e setembro/2004, 
devidamente corrigido, acrescido de custas, honorários e demais cominações legais. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 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. S.Paulo, 14/maio/2019. 

 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I � SANTANA 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033143-38.2015.8.26.0001. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGN CONSTRUÇÕES 
LTDA, CNPJ 07.100.739/0001-14, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Betunel Industria e Comercio S.A. e Outro, alegando em síntese: cobrança da quantia 
de R$ 35.399,93 (10/09/2015), referente aos títulos nºs 01469201 e 00390401, anexos aos autos, 
vencidos e não pagos. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado 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 06 parcelas mensais, 
atualizadas, acrescidas de 1% de juros ao mês, no caso de pagamento dentro do tríduo, a verba 
honorária será reduzida pela metade, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos supra, no silêncio, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de S.Paulo, aos 27/maio/ 2019.  

 

 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005640-41.2017.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIRO VIEIRA, Brasileiro, Casado, Comerciante, CPF
936.022.008-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Piqueri
Comércio e Distribuidora de Auto Peças LTDA, objetivando o recebimento de R$ 9.228,72 (Maio/2017),
representada pelo cheque nº 006367 no valor de R$ 8.501.83, sacado contra o Banco Bradesco S/A. Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o
pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso
de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de junho de 2019. 26 e 27/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0022274-66.2011.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAMLÉ TAWIL ELIAS, CPF 663.902.068-
87, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial que contende com Vicunha Têxtil S/A, lhe foi bloqueada
pelo sistema BACENJUD a importância de R$ 4.008,76, junto ao Banco BRADESCO S.A., em 29/11/2018.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15(QUINZE) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, OFEREÇA
IMPUGNAÇÃO. Não sendo impugnado o bloqueio, a ação prosseguirá em seus ulteriores termos, com o
consequente levantamento pela parte credora. 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 junho de 2019.    26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003908-91.2018.8.26.0010. 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 CRISTIANO DE ANDRADE, RG 323154529, CPF 294.608.188-
54, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fernanda Medina Ghisloti - Epp, CNPJ: 13.958.302/
0001-19, objetivando o recebimento de R$ 5.412,70 (Junho/2018), referentes a 7 cheques. Estando o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital,
pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 26 e 27/06



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 27 de junho de 2019

Ana Patrícia, Rebecca e George
estreiam no torneio bianual
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Campeonato Mundial

A temporada 2019 do IMSA
WeatherTech SportsCar Cham-
pionship entra em sua segun-
da metade neste domingo
(30), quando será realizada a
sexta etapa com a disputa das
6 Horas de Watkins Glen. A
prova também será válida
pelo Campeonato Norte-
americano de Endurance, que
inclui as quatro corridas lon-
gas do ano (Daytona, Sebring,
Glen e Road Atlanta).

Líderes da temporada regu-
lar do IMSA, com 152 pontos
- cinco de vantagem para o se-
gundo colocado-, os brasilei-
ros Felipe Nasr e Pipo Derani,
da equipe Action Express Ra-
cing, terão em Watkins Glen a
volta do companheiro Eric Cur-
ran, que já dividiu a pilotagem
do #31 Whelen Engineering
Cadillac DPi-V.R na conquista
do segundo lugar em Daytona
e na vitória em Sebring.

O trio também está na pon-
ta do Campeonato de Enduran-
ce, mas empatado com Jordan
Taylor e Renger van der Zande.
Além da vitória em Sebring e
do pódio em Daytona, Derani
e Nasr também já levaram tro-
féus este ano com o segundo
lugar na etapa de Detroit.

Campeã do IMSA em 2018
com Nasr e Curran, a Whelen
Engineering Racing quer lutar
novamente pelo título no geral
e também pelo terceiro título
seguido no campeonato de en-
durance, o que estenderia o re-
corde da Action Express Racing
nas quatro provas longas do
ano, já que o time venceu os
cinco campeonatos da história
até aqui.

No ano passado em Wa-
tkins Glen, Nasr e Curran cor-
reram a lado de Mike Conway
e terminaram na sétima colo-
cação. “É uma pista incrível, um
lugar especial dos Estados Uni-
dos e é muito legal ter uma cor-

6H de Watkins Glen

Líderes Derani e
Nasr iniciam 2ª metade
da temporada focados
na briga por títulos

Brasileiros voltam a dividir a pilotagem do #31 Whelen
Engineering Cadillac DPi-V.R com o norte-americano
Eric Curran na prova, que também será válida pelo
Campeonato Norte-americano de Endurance
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Eric Curran, Felipe Nasr e Pipo Derani

rida de endurance de seis ho-
ras num circuito como este”,
comentou Nasr.

“Não tivemos um resulta-
do muito bom no ano passado,
então fiquei pensando sobre
essa prova por muito tempo e
estou ansioso para voltar. Tam-
bém estou feliz por ter o Eric
novamente conosco. Vence-
mos da última vez que os três
estiveram juntos, então espe-
ro que possamos repetir o re-
sultado neste fim de semana”,
destacou o brasiliense.

Derani também busca sua
primeira vitória na pista, onde
já correu três vezes e conquis-
tou a pole position em 2017.
“Estou bem animado para Wa-
tkins Glen, já que agora inicia-
mos a segunda metade da tem-
porada em uma das melhores
pistas e eventos do calendá-
rio”, ressaltou o tricampeão de
Sebring.

As 6 Horas de Watkins
Glen terão sua largada no do-
mingo às 10h45 (de Brasília).
O classificatório será no sába-
do (29), às 13h15. Os treinos
livres acontecem a partir de
sexta-feira (28).

Além dos brasileiros, a
equipe Action Express Ra-
cing também disputa a tem-
porada do IMSA com o #5
Mustang Sampling Cadillac
DPi-V.R dos portugueses
João Barbosa e Filipe Albu-
querque. Em Watkins Glen,
eles terão a companhia do
britânico Mike Conway, que
foi o segundo colocado nas 24
Horas de Le Mans há duas se-
manas.

Barbosa já venceu a prova
de Watkins Glen quatro vezes.
Na temporada, ele e Albuquer-
que já venceram em Long Be-
ach e ficaram em terceiro nas
12 Horas de Sebring. Os dois
estão em quarto lugar na clas-
sificação geral.
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Ana Patrícia (esq) e Rebecca farão estreia em edição do
Campeonato Mundial

O Brasil terá oito duplas e 16
atletas disputando a partir da pró-
xima sexta-feira (28) o Campe-
onato Mundial de vôlei de praia
2019, em Hamburgo (Alema-
nha). E entre os representantes,
três farão sua primeira aparição
no principal torneio da modali-
dade, com exceção dos Jogos
Olímpicos. Ana Patrícia (MG),
Rebecca (CE) e George (PB)
estarão pela primeira vez na dis-
puta e revelaram a expectativa
para a estreia.

Ana Patrícia e Rebecca, co-
mandadas pelo técnico Reis Cas-
tro, chegam para o primeiro
Campeonato Mundial com mui-
ta moral, como cabeça de chave
4. Elas conquistaram dois ouros,
uma prata e um bronze em eta-
pas do Circuito Mundial em
2019. Ana Patrícia lembrou a di-
ficuldade em conquistar uma
vaga para a competição, já que
existe um limite de equipes por
país, e o Brasil possui dezenas de
times de alto nível nos eventos
internacionais.

“Estou muito feliz por estar
nesta competição, minha primei-
ra participação do Campeonato
Mundial e da minha parceira tam-
bém. E acredito que chegou em
um momento muito bacana, que
coroou tudo de bom que viemos
fazendo nesta temporada. A ex-
pectativa é de fazer um bom tor-
neio e continuar aprendendo, ab-
sorvendo experiência, que é o
que mais tenho feito ao longo das

últimas competições. Sei que
será uma oportunidade imensa de
absorver muita coisa para minha
vida. O vôlei de praia brasileiro
é muito forte, termos a capaci-
dade de conseguir uma das vagas
e estar aqui me deixa muito fe-
liz, e querendo mais”, disse.

Ana e Rebecca também são
apontadas como favoritas em
eleição realizada pela Federa-
ção Internacional de Voleibol
(Fivb) entre treinadores inter-
nacionais. A eleição contou
com participação de 21 técni-
cos, que davam seus palpites
para medalhistas de ouro, prata
e bronze. As equipes recebiam
três pontos por serem listadas
como medalha de ouro, dois
pontos para ocupar o segundo

lugar e um ponto pelo bronze.
A dupla comandada pelo téc-

nico Reis Castro recebeu 16
menções dos treinadores, cinco
para serem campeãs, nove para
levarem a prata e duas para o
bronze, somando 35 pontos. Na
segunda posição estão as tam-
bém brasileiras Ágatha/Duda,
com oito menções, sendo seis
para medalha de ouro e duas para
a prata, totalizando 22 pontos.

O paraibano George, cam-
peão mundial Sub-19 e Sub-21,
participará de seu primeiro Mun-
dial adulto. Ele terá as dicas do
parceiro André Stein, que foi
campeão da edição passada ao
lado de Evandro, em 2017, na
Áustria. O defensor lembrou que
o importante é que a dupla jogue

com alegria e desfrute da opor-
tunidade, pensando jogo a jogo.

“Estou ansioso, querendo que
chegue logo a hora de entrar em
quadra, mas é algo normal. É uma
expectativa muito bacana. André
e eu conversamos sobre o fato
de ele já ter vencido, e justamen-
te na estreia dele também, em
2017 ”, disse George.

A fase de grupos conta com
48 times em cada naipe, dividi-
dos em 12 grupos com quatro
duplas. Eles jogam entre si e os
primeiros e segundos avançam
aos playoffs, assim como os qua-
tro melhores terceiros coloca-
dos. Os outros oito terceiros
colocados disputam uma rodada
eliminatória chamada Lucky
Looser, com os vencedores tam-
bém avançando ao mata-mata,
totalizando 32 times. A compe-
tição segue em formato elimina-
tório com round 1, oitavas de fi-
nal, quartas de final, semifinais
e disputas de bronze e ouro. 

Somando os naipes masculi-
no e feminino, o Brasil soma 12
medalhas de ouro, nove de prata
e dez de bronze nas 11 edições
realizadas. Brasil contra Estados
Unidos foi a final mais repetida
na história, tendo acontecido em
sete oportunidades. O Campeo-
nato Mundial é o principal tor-
neio da temporada, com uma pre-
miação total de 1 milhão de dó-
lares (500 mil para cada naipe) e
a maior pontuação ao ranking da
temporada.

Matheus Ferreira faz sua estreia
 em etapa noturna do WSK Euro

Uma das revelações do kar-
tismo brasileiro na Europa, Ma-
theus Ferreira disputará pela pri-
meira vez uma etapa noturna de
kart no Velho Continente. O pi-
loto brasiliense de 12 anos vai
correr na quarta etapa do WSK
Euro Series em Adria, na Itália.
Apesar da novidade, o atual
vice-campeão brasileiro acre-
dita que não terá problemas
para se adaptar.

“Eu já conheço bem a pista
de Adria, é uma dos circuitos
mais tradicionais aqui da Euro-
pa e onde fiz minha estreia nes-
ta temporada. Já corri bastante
à noite no Brasil e tenho certe-
za que essa etapa também será
boa para mim”, diz Matheus, faz
sua primeira temporada com-

pleta na Europa neste ano na ca-
tegoria OK Júnior.

Em 2019, Matheus entrou
para a equipe oficial OTK Len-
nox, chefiada por Jordon Len-
nox, piloto campeão mundial
de kart. Desde então, o piloto
brasiliense vem crescendo e
disputando as primeiras posi-
ções nos campeonatos do WSK
e também no Europeu de Kart
CIK-FIA. Neste ano, Matheus já
correu na Itália, França, Bélgica
e na Suécia.

“Conseguimos ótimos resul-
tados nas etapas de Genk e em
Angerville no CIK-FIA, onde an-
dei sempre entre os cinco pri-
meiros, então chegou a hora de
voltar a brigar pelas primeiras
posições e quem sabe conquis-

Matheus Ferreira

tar uma vitória aqui na Itália”, diz
Matheus, que também já teve

destaque internacional em com-
petições nos Estados Unidos.
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Bia Haddad Maia vence mais uma no quali e
está a uma vitória da chave de Wimbledon

Bia precisa vencer mais uma rodada do quali

A tenista Beatriz Haddad
Maia (Eurofarma/ SantoDigi-

tal/ Generali/ Booking.com/
BV/ Joma/ Head/ Solinco/

CBT/ IMG) avançou à terceira
e última rodada do qualifying
de Wimbledon.

Nesta quarta-feira, Bia, ca-
beça de chave 17, derrotou de
virada a alemã Anna Zaja, nú-
mero 201 do mundo, em 2 sets
a 1,  por 3/6 6/4 6/2,  após
2h12min de partida.

“Joguei um pouco abaixo
do que vinha jogando e não es-
tava encontrando nenhuma
chance de devolver o saque
dela. Mas me mantive firme de
cabeça e consegui reverter.
Jogar na grama muda muito”,
analisou Bia.

Em busca de uma vaga na
chave principal do Grand Slam,

a tenista número 1 do Brasil e
121º do mundo terá pela fren-
te, nesta quinta-feira, não antes
das 9h (horário de Brasília), a
jovem canhota sérvia Olga Da-
nilovic, de 18 anos e 119º, que
na segunda rodada passou pela
francesa Amandine Hesse, por
7/6(2) 6/7(4) 6/2.

“Nunca jogamos, mas já
treinamos algumas vezes. Ela
(Danilovic) pega bem forte,
saca bem, dá bastante tiro, mas
ao mesmo tempo, ela dá mui-
to ponto de graça. Virei dois
jogos duros, em que saí abai-
xo, o principal tem sido o meu
mental essa semana e confiar
em mim”, afirmou Bia.
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