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“Reformas inserem o Brasil nos
fluxos econômicos globais”
Rodrigo Maia quer concluir votação
em dois turnos até esta sexta-feira
Página 5

Uso do aplicativo do Detran.SP
cresce 640% no Estado

Em palestra na quinta-feira (11) na Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
o secretário especial da Receita Federal do Brasil,
Marcos Cintra, disse que a
aprovação da Reforma da
Previdência, em primeiro
turno, pela Câmara dos Deputados, significa o
“destravamento” do processo de reorganização das contas públicas do país.
“O Brasil quer aproveitar
o momento para aprovar re-
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Um quinto das grandes cidades do mundo enfrentará
condições climáticas “desconhecidas” até 2050, disseram
pesquisadores na quarta-feira
(10), já que as temperaturas em
elevação aumentam os riscos
de secas e inundações.
Cientistas de clima do Crowther Lab, grupo de pesquisa
da ETH Zurich, uma universidade de ciência e tecnologia,
analisaram 520 cidades, incluindo todas as capitais e a maioria dos centros urbanos com
população de mais de 1 milhão
de habitantes.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

25º C
9º C

Noite

Foto/Tomaz Silva Agência Brasil

Cinco municípios da Grande
São Paulo começaram, na quintafeira (11), uma campanha de vacinação contra o sarampo. O objetivo é
vacinar jovens de 15 anos a 29 anos
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Governo anuncia leilão
de áreas no Tocantins
para mineração
O governo federal anunciou, na quinta-feira (11), a
abertura de um processo de licitação de áreas para mineração na cidade de Palmeirópolis, no Tocantins. Segundo o
Ministério de Minas e Energia, o bloco terá potencial de

exploração de cobre, chumbo
e zinco.
A informação foi dada pelo
titular da pasta, Bento Albuquerque, em encontro da Agência
Nacional de Mineração com representantes do setor, realizada
em Brasília.
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Bolsonaro cogita indicar o
filho para ser embaixador
nos Estados Unidos
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24 Horas Rental Kart
Interlagos: RKC Kart Club
pronta para buscar vitória
Principal e maior evento do
kartismo amador brasileiro, as
24 Horas Rental Kart Interlagos
será realizada neste sábado (13),
no Kartódromo Ayrton Senna,
em São Paulo (SP), a partir das
12 horas. Um total de 53 equipes estão inscritas, reunindo
cerca de 300 pilotos de diversos Estados do País. Uma das
grandes atrações será o time formado essencialmente por empresários e executivos filiados
ao clube de companheirismo do
Rotary Club Ponte Estaiada São
Paulo.
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Turismo
Compra: 3,60
Venda:
3,90

EURO
Compra: 4,21
Venda:
4,22

A tão aguardada decisão do
Jaguar I-PACE eTROPHY será
disputada neste final de semana,
em Nova York, com dois brasileiros competindo em busca do
título: Sérgio Jimenez e Cacá
Bueno. Companheiros de equipe na Jaguar Brazil Racing, os
dois pilotos ainda brigam pela
conquista inédita do primeiro
campeonato de carros de turis-

24 Horas Rental Kart Interlagos

Matheus Leist
Piloto da AJ Foyt na Indy, o
jovem Matheus Leist disputará

Sérgio Jimenez e Cacá
Bueno na luta pelo título
inédito em Nova York

mais uma etapa da categoria neste
final de semana em Toronto, no

mo 100% elétricos junto com
o americano Bryan Sellers.
Jimenez lidera o campeonato com 107 pontos e tem
como principal trunfo a regularidade ao longo da temporada. Foram sete pódios
conquistados em oito corridas disputadas até aqui, incluindo a vitória na etapa de
Roma.
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Guto/Saymon elimina
campeões mundiais e Brasil
tem três duplas nas oitavas

Matheus Leist mantém
confiança em bom ritmo
para etapa de Toronto

DÓLAR

Compra: 153,90
Venda: 196,00

Ministério alerta
para fraude via WhatsApp
sobre 13° do Bolsa Família

Esporte

Comercial
Compra: 3,74
Venda:
3,75

OURO

das cidades de Guarulhos, Osasco,
São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, público
considerado mais vulnerável a infecções, por menor procura pela

segunda dose da vacina.
A expectativa da Secretaria de
Estado da Saúde é vacinar cerca de
900 mil pessoas nessa faixa etária.
De janeiro a julho deste ano, o
estado já registrou 206 casos de
sarampo. O último boletim divulgado pela secretaria, no dia 7 de junho, apontava 51 casos de sarampo
no estado no ano, o que demonstra
que houve um crescimento de mais
de 300% no número de notificações somente no último mês. Em
todo o ano passado, o estado de São
Paulo havia registrado apenas quatro casos de sarampo.
A capital paulista é responsável
pela maior parte dos casos, com 137
notificações. Por causa disso, uma
campanha de vacinação contra o sarampo foi iniciada em São Paulo no
dia 10 de junho, com a meta de vacinar 2,9 milhões de paulistanos com
idade entre 15 anos e 29 anos.
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. (Agencia Brasil)

Página 5

Canadá. No ano passado, o piloto
gaúcho teve um bom desempenho na pista ao longo da prova,
chegando a estar entre os seis
primeiros, mas um pit stop extra
fez com que ele terminasse fora
do top-10.
“Estou ansioso para voltar a
Toronto este ano porque é uma
das minhas pistas favoritas do
nosso calendário da Indy. É um
circuito de rua bem rápido, então esperamos ter um bom carro para que possamos ser mais
competitivos lá”, diz Leist, que
faz sua segunda temporada completa na Indy.
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Foto/ Getty Image

Grandes
cidades
enfrentarão
condições
climáticas
“desconhecidas”

Campanha contra Sarampo

Foto/Action Sports Photography

A chanceler alemã, Angela
Merkel, recepcionou sentada
a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, na
quinta-feira (11), um dia após
apresentar novos tremores ao
ficar de pé em outra cerimônia oficial.
Frederiksen sentou-se ao
lado de Merkel durante a cerimônia de recepção com honras militares em um dia quente
de Berlim, antes de as duas caminharem em direção ao gabinete da chanceler. Merkel sorria, sem demonstrar sinais de
tremores.
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Anatel autoriza reajuste de
tarifa de telefonia fixa

Cinco municípios da
Grande São Paulo iniciam
campanha contra o sarampo

Foto/Divulgação

Merkel
quebra
protocolo ao
recepcionar
primeiraministra da
Dinamarca

formas fundamentais para o
país, que vão inserir o país
nos fluxos econômicos globais”, disse.
Marcos Cintra falou durante seminário que discutiu o padrão de preços da Organização
de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE).
A organização internacional é
composta por 34 países e tem
como objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento econômico em todo o
mundo.
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George ataca contra o bloqueio holandês
O Brasil garantiu a participação MS) entraram em quadra duas vede três duplas nas oitavas de final zes para também conquistarem a
no naipe masculino do torneio de vaga. André e George (ES/PB)
Gstaad (SUI), etapa cinco estrelas acabaram se despedindo da comdo Circuito Mundial de vôlei de petição na repescagem.
praia. Depois de Evandro/Bruno
Guto e Saymon abriram o dia
Schmidt (RJ/DF) e Alison/Álvaro jogando ainda pela fase de gruFilho (ES/PB) avançarem de forma pos, e venceram os italianos Rosdireta no dia anterior, na rodada de si e Carambula por 2 sets a 1 (17/
quinta-feira, Guto e Saymon (RJ/ 21, 21/19 e 15/9).
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Uso do aplicativo do Detran.SP
cresce 640% no Estado
www.cesarneto.com
[ MÍDIAS ] A coluna (diária) de política do jornalista e
cronista Cesar Neto vem sendo publicada na imprensa brasileira
desde 1993, pelo jornal “O DIA” [3º mais antigo diário em São
Paulo - SP]. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) - Bancada do PRB, liderada pelo bispo licenciado André Santos, comemora os 42 anos da fundação da
Universal. Em tempo: já rolam os ingressos do filme “Nada a
Perder” parte 2, uma bio do fundador e líder maior da igreja que
hoje tá em mais de 100 países, o bispo Edir Macedo
+
PREFEITURA (SP) - Veteraníssimo político tucano, que
obviamente pede pra não ser citado, lembrando que Bruno Covas
é neto do fundador Mario Covas e portanto não tá atacando Aécio
por ser [do velho] PSDB. Apenas reage quando confrontado por
quem traiu a confiança dos mineiros e dos brasileiros
+
ASSEMBLEIA (SP) - Bancada do PRB, integrada por Edna
Macedo, irmã do bispo Edir Macedo, comemora os 42 anos da
fundação da Universal. Em tempo: já rolam os ingressos do filme “Nada a Perder” parte 2, uma biografia do fundador e líder
maior da igreja que hoje tá em mais de 100 países pelo mundo
+
GOVERNO (SP) - Voltando de Londres, aonde foi buscar
investimentos e tecnologia pra despoluir os rios Tietê e Pinheiros, Doria [novo dono nacional do PSDB] reafirmou que não disputará reeleição em 2022. Tá reforçando sua campanha Presidencial e dando um governo virtual ao vice Rodrigo Garcia (no
DEM)
+
CONGRESSO (BR) - Bancada do PRB, do bispo licenciado, deputado federal e presidente nacional Marcos Pereira, comemora os 42 anos da fundação da Universal. Em tempo: já rolam ingressos do filme “Nada a Perder” parte 2, uma bio do bispo
Edir Macedo, fundador da igreja que tá em mais de 100 países
+
PRESIDÊNCIA (BR) - Equivocados os que imaginam que
Bolsonaro (no PSL) assinou todos os recibos pro deputado federal Rodrigo Maia [ex-vice de Eduardo Cunha - MDB]; atual presidente e liderança do ‘centrão’ desde o governo Temer (MDB).
Diferente de Cunha, Maia não tem como derrubar o Presidente
+
PARTIDOS - PT, PSB, PDT e PSOL são os perdedores por
terem jogado as poucas fichas contra as reformas da Previdência
brasileira. DEM, PSL, PSDB e legendas alinhadas [inclusive na
composição de um ‘centrão’] são os ganhadores. Uma pergunta
se faz necessária: quais dirigentes partidários estarão ...
+
POLÍTICOS - ... contra um grande aumento do chamado
Fundo Partidário, proposto em função do ‘aumento de custos’
nas eleições [agora sem coligações partidárias pra vereadores em
2020 e deputados estaduais / federais pra 2022], uma vez que as
cláusulas de desempenho matarão muitos partidos ?
+
JUSTIÇAS (BR) - Agora que caixa 2 passou a ser considerado crime, o ex-juiz federal e ministro (Justiça e Segurança Pública) deve voltar a lutar pela aprovação de uma lei anticrime, não
somente em relação aos crimes de corrupções ativas e passivas,
o crimes organizados e também os crimes violentos
+
HISTÓRIAS - O então prefeito paulistano Kassab foi o 1º a
ter como vice uma mulher: Alda Marco Antonio [2009 a 2012].
Do MDB tá hoje no PSD refundado por Kassab]. Depois, apenas
Haddad [PT do Lulismo] que quase teve como vice a ex-prefeita
Erundina [ex-PT no PSB] teve Nadia Campeão (PC do B)
+
[ EDITOR ] A coluna (diária) de política do jornalista e
cronista Cesar Neto foi se tornando referência da liberdade
possível. Está dirigente na Associação Paulista de Imprensa.
Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo] e o Colar de Honra ao Mérito [Assembleia do Estado de
São Paulo]
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dar serviços de manutenção no
veículo, fazer indicação de condutor, acompanhar seus pedidos
junto ao Detran.SP, tirar dúvidas
e receber orientações diversas.
O aplicativo é importante
porque, de acordo com dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas), 92%
das casas brasileiras já têm, ao
menos, um telefone móvel. Ainda segundo a pesquisa, o celular
já é o equipamento mais utilizado para o acesso à internet
(95%), tomando a frente do
computador (64%).
“A mobilidade é fundamental na vida das pessoas hoje, e o
Detran.SP também caminha nessa direção. Nosso objetivo, a
médio e longo prazo, é oferecer
no aplicativo para celular, todos
os 43 serviços online disponíveis no portal”, afirmou Jânio
Loiola de Oliveira, diretor de
Atendimento ao Cidadão do
Detran.SP.
Dados
Só neste ano, até maio, foram 80,6 milhões de serviços
realizados no aplicativo do
Detran.SP. Já em todo o ano passado, foram 115,6 milhões de
serviços, um recorde. Os serviços mais realizados são consul-

tas de pontos na CNH, de dados
dos veículos, resumo ou detalhe
das multas, e pesquisa de débitos e restrições de veículos.
Já uma das maiores facilidades com o aplicativo é o motorista receber alertas no seu celular. Chamados de “push”, os
alertas podem informar quando
for registrada multa no prontuário do condutor, avisar quando é
a hora de fazer o licenciamento
do veículo, notificar para a renovação da CNH, entre outros
pontos.
Segundo dados da Diretoria
de Atendimento ao Cidadão, 21
serviços podem ser comunicados por push. Desde março de
2016, quando o sistema foi implantado, 32 milhões de alertas
já foram enviados para os celulares dos motoristas ou mensagens pelo site. Ao todo, 21,8
milhões de usuários permitem
envio de avisos pelo Detran.SP.
Aplicativo
Para acessar o aplicativo do
Detran.SP, o cidadão com smartphone deve acessar a loja de aplicativos dos sistemas Android ou IOS e
baixar o produto. O motorista pode
se cadastrar direto no aplicativo para
acessar os serviços. Ele vai precisar
da CNH para informar o número

do CPF e da habilitação, por
exemplo.
De 2016 até maio deste ano,
já foram registrados 8,3 milhões
de downloads do aplicativo do
Detran.SP. Na loja de aplicativos
do sistema Android, a nota para o
sistema do Detran.SP é 4,4 (total
de 51 mil visualizações). No sistema IOS, a avaliação é 4. Em ambos os casos, o aplicativo é listado como um dos mais importantes na área de serviços públicos.
Simulado
O Detran.SP também tem
outro aplicativo, muito usado
por candidatos a habilitação, que
procuram conhecimento sobre
as leis de trânsito. O aplicativo,
chamado Simulado Detran-SP,
oferece simulados para prova
teórica (composta de 30 questões) e apostilas que podem ser
baixadas e consultadas off-line.
“O Simulado Detran.SP é
uma ótima ferramenta para quem
está em processo de habilitação.
Só neste ano, até maio, já foram
registradas 6,8 milhões de consultas a serviços online e 483
mil downloads. Além disso, o
Simulado figura entre os 10 serviços educacionais melhor avaliados nas lojas de aplicativos”,
afirmou Oliveira.

Governo paulista vai abrir mais
cinco unidades do Poupatempo
Foto/Rovena Rosa/ABr
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O aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP) para celulares caiu no gosto dos motoristas paulistas. Desde que foi lançado, em 2015, a quantidade de
serviços realizados cresceu
640%, e a expectativa é de novas altas com o aumento das facilidades que serão implantadas.
Ainda neste ano, o aplicativo vai contar com consulta para
comprovar a autenticidade de
qualquer CNH –serviço excelente para o comércio, por exemplo–, rastreamento de emissão de
documentos e emissão da certidão da habilitação –todos serviços que já estão disponíveis no
portal do Detran.SP, por meio
do www.detran.sp.gov.br.
A novidade mais recente implantada no aplicativo foi um painel com todas as informações do
veículo do condutor, como último licenciamento realizado, mês
do licenciamento obrigatório e
consulta de multas, débitos e restrições. Um mesmo painel já fornece todas as informações sobre
a habilitação do condutor.
No mesmo aplicativo dá para
consultar veículos de terceiros
(com placa e número do Renavam), checar pontos na CNH, pedir a 2ª via da habilitação, agen-

O governo paulista anunciou
hoje (11) a abertura de cinco
novas unidades do Poupatempo

em 2019. O serviço, que funciona desde 1997, reúne diversos
órgãos públicos em um mesmo

local para prestar atendimento à
população. O anúncio foi feito
durante o recebimento do Prêmio de “Melhor Serviço Público de SP” em pesquisa realizada
pelo Instituto Datafolha pelo
quinto ano consecutivo.
Entre os órgãos que prestam
atendimento estão Departamento Estadual de Trânsito (Detran),
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp).
O governador em exercício
de São Paulo, Rodrigo Garcia,
apontou ainda que serão 25 novas unidades nos próximos quatro anos, passando de 73 atualmente para 103 postos de atendimento. As cinco unidades pro-

gramadas para este ano terão lugar em Salto, Jales, Lençóis Paulista, Aguaí e Campinas.
Segundo o governo, os postos terão ênfase em serviços eletrônicos e equipados com totens
de autoatendimento. O estado
tem 130 totens de autoatendimento instalados em shoppings,
supermercados, estações do
metrô e trem, além de postos de
atendimento.
Desde 1997, quando o serviço foi lançado, mais de 580
milhões de pessoas foram atendidas. No primeiro semestre
deste ano, foram 15,4 milhões
de atendimentos. É preciso
agendar o serviço desejado pelo
site do Poupatempo. (Agência
Brasil)

Centro de inovação tecnológica
auxilia startups na Fatec São Paulo
A Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) São Paulo,
localizada no centro da capital
paulista, possui um centro de
inovação tecnológica aberto à
comunidade, conhecido como
iCenter. O espaço foi criado
por alunos e professores que se
mobilizaram para transformar
uma sala no saguão principal da
unidade em um ambiente de
empreendedorismo.
“As atividades do centro
começaram há dois anos, de
modo a auxiliar estudantes a
desenvolver soluções inovadoras. Com o tempo, a proposta evoluiu, recebeu apoio
de parceiros e abriu as portas
ao público. Agora, temos mais
de 100 projetos de startups,
das quais quatro operam no
mercado”, explica Antonio
Celso Duarte, professor de
Empreendedorismo e coordenador do iCenter.
“Além de trabalhar para gerar novas startups, o espaço
funciona como um ambiente
colaborativo, o que estimula a
sinergia entre os empreendedores, formando um ecossistema integrado de inovação”,
acrescenta o docente.

Um dos casos de sucesso
é a startup Brain 4 Finance,
que presta consultoria na área
de planejamento financeiro
pessoal, idealizada pelo engenheiro Fernando Alarcon Nogueira. “Conheci o local por
meio de um amigo que estudava na Fatec. Eu tinha uma
ideia do negócio, porém precisava de ajuda para fazer a
proposta decolar”, revela o
empreendedor.
“Com a mentoria do iCenter, foi possível desenvolver
um produto viável e criar
uma rede de networking, o
que possibilitou ainda a abertura de mais dois empreendimentos. Hoje, somos uma
equipe de dez profissionais e
atendemos mais de 250 clientes espalhados pelo Brasil”,
acrescenta.
De acordo com o profess o r Antonio Celso Duarte,
qualquer pessoa pode se candidatar a fazer parte do iCenter. Para isso, é necessário
acessar o site do centro. No
portal, o futuro empreendedor
pode acompanhar vídeos com
dicas sobre como organizar
ideias e realizar o curso de

Canvas na plataforma on-line
do Centro Paula Souza (CPS).
O conteúdo ensina como
utilizar a metodologia Business Model Canvas para elaboração de modelos de negócios. Com o plano do empreendimento definido, o interessado deve encaminhar a
proposta pelo próprio site.
Em seguida, o projeto é
avaliado pela equipe do iCenter, que leva em consideração
características como grau de
inovação, viabilidade técnica e
potencial mercadológico.
Caso o projeto seja aprovado
na etapa virtual, o candidato é
convidado para apresentar
o pitchpessoalmente e participar de uma sabatina.
Se a proposta for selecionada, o autor receberá suporte de estudantes e docentes da
Fatec, além de especialistas
do mercado, para elaborar o
protótipo com base em conceitos de design thinking e
participar de rodadas com investidores.
Uma das startups que contou com a participação do centro foi a iPin Digital Solutions, fundada em outubro de

2015. O CEO da empresa, Valério Augusto Mateus, havia
trabalhado com o professor
Antonio Celso Duarte e já conhecia o projeto do iCenter.
“A iPin recebeu uma demanda de mercado e levei o
desafio para os profissionais
do centro de inovação tecnológica, ao lado do meu sócio.
Baseados
em
tecnologia cloud, desenvolvemos uma solução de backup
gerenciado para pequenas e
médias empresas dez vezes
mais barato do que as oferecidas atualmente”, ressalta
Valério Augusto Mateus.
O produto, 100% automatizado, possui mais de 15 clientes. A startup apresenta ao
mercado outras inovações e,
segundo o CEO, um dos principais desafios está ligado ao
marketing e à obtenção de recursos para colocar mais soluções no mercado.
“Uma das vantagens do
iCenter é estar aberto a empresas de fora que desejem
compartilhar desafios no centro, que apresenta um capital
intelectual fantástico”, acrescenta o empreendedor.

Agnaldo Rayol e Sérgio Reis estão entre os
confirmados no Tributo à Angela Maria
Event o, que acontecerá no
dia 15 de julho no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, reunirá grandes artistas
como Adryana Ribeiro, Luiz
Ayrão, Vanessa Jackson, Simony, Markinhos Moura, Edith Veiga, Rinaldo Viana, Altemar Dutra Jr e Otávio Almeida, em homenagem à eterna
rainha do rádio
No dia 15 de julho grandes
nomes da música brasileira
como Agnaldo Rayol e Sérgio
Reis vão se reunir em um show

especial dedicado à nossa eterna Angela Maria. O evento será
realizado no tradicional Teatro
Procópio Ferreira, em São Paulo, a partir das 21h e terá como
Mestre de cerimônias a rainha
da Noite Paulistana, Lilian Gonçalves . No repertório grandes
sucessos da rainha do rádio
como “Não Tenho Você”, “Babalu”, “Cinderela”, “Vá, mas
Volte”, “Garota Solitária”, “Falhaste Coração”, “Gente Humilde”, “A Noite e a Despedida”, entre outros.

Além de Agnaldo Rayol e
Sérgio Reis, o espetáculo contará com a presença de artistas
consagrados como: Adryana Ribeiro, Luiz Ayrão, Vanessa Jackson, Simony, Markinhos Moura,
Edith Veiga, Rinaldo Viana, Altemar Dutra Jr e Otávio Almeida, em homenagem à cantora.
“ O ‘Tributos’ será um misto
de show com documentário não
só na estreia com a Angela Maria mas vamos procurar seguir
esse formato com outros artistas também. Vamos buscar ma-

terial inédito, imagens e vídeos
nunca vistos para compartilhar
com o público, mas sem aquela
seriedade, característica da maioria dos documentários que assistimos. Será incrível!”, declarou Rodrigo Giglio, viúvo da
cantora.
Hoje a cantora estaria com
90 anos de idade e 70 de carreira.
Site para COMPRAS: https:/
/compre.ingressorapido.com.br/
event/61275-2/d/65494/s/
340000
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Governo anuncia leilão de áreas
no Tocantins para mineração
O governo federal anunciou,
na quinta-feira (11), a abertura
de um processo de licitação de
áreas para mineração na cidade
de Palmeirópolis, no Tocantins. Segundo o Ministério de
Minas e Energia, o bloco terá
potencial de exploração de cobre, chumbo e zinco.
A informação foi dada pelo
titular da pasta, Bento Albuquerque, em encontro da Agência Nacional de Mineração
com representantes do setor,
realizada em Brasília.
O edital será publicado
no Diário Oficial da União
(DOU), nesta sexta-feira (12),
e ficará disponível aos interessados por 100 dias. O leilão
está marcado para o dia 21 de
outubro. De acordo com Bento Albuquerque, o intuito é que
outras áreas sejam objeto de
novos leilões para exploração

comercial por empresas.
Iniciativa piloto
O presidente do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM),
Esteves Colnago, disse que a
medida é uma iniciativa piloto
e que o objetivo é realizar novos leilões. Ele informou que
outros 20 projetos de exploração de áreas para mineração
estão em preparação pela
CPRM, envolvendo cobre, cobalto e diamante, entre outros.
“Um dos clamores do setor
é a liberação de áreas que a
CPRM pesquisou. Estamos iniciando um ciclo. A licitação
desses ativos termina parte do
que começamos na década de
1970 e abre novas perspectivas
pro setor”, disse.
A Agência Nacional de Mineração (ANM) também abriu
consulta pública para definir

normas e procedimentos para
processos de exploração comercial, como a iniciativa em
Palmeirópolis, anunciada
hoje. A proposta e as formas de
participação estão disponíveis
no site da ANM.
Frente parlamentar
O presidente da Frente Parlamentar Mista da Mineração,
Ricardo Izar (PP-SP), leu uma
nota do grupo criticando a licitação. Segundo o documento, a medida seria inoportuna
pelo fato de a ANM estar conduzindo o processo antes de
resolver cerca de 200 mil processos em análise.
“Não podemos aceitar
pressa enquanto milhares de
mineradores aguardam retorno
de propostas únicas. A Frente
Parlamentar Mista da Mineração encaminhou ofício ao pre-

sidente Jair Bolsonaro e ao Ministério de Minas e Energia solicitando a suspensão da consulta enquanto trabalharemos por
inovações no setor”, diz a nota.
Com o anúncio do leilão em
Palmeirópolis, o deputado reconheceu que o apelo não teria mais
viabilidade. Mesmo assim, ele
defendeu na reunião, juntamente
ao MME e à ANM, o pleito da
frente parlamentar de que novas
licitações não sejam encaminhadas antes de uma resposta aos
processos em exame na agência.
Sobre o estoque de processos, o diretor da ANM Eduardo
Leão colocou como um dos problemas a insuficiência do número de funcionários, hoje na casa
de 830, sendo cerca de 350 em
vias de se aposentar. “Agente tem
sinalizado isso ao governo federal. Último concurso da agência
foi em 2010”. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo caem 0,1% de abril
para maio, diz pesquisa do IBGE
O volume de vendas do comércio varejista no país teve um
recuo de 0,1% na passagem de
abril para maio. De março para
abril, o setor já havia tido uma
queda de 0,4%.
Segundo dados da Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC),
divulgada na quinta-feira (11),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o varejo
também caiu 0,1% na média
móvel trimestral.
Nos demais tipos de comparação temporal, no entanto,
o comércio teve crescimento:
1% na comparação com maio
de 2018, 0,7% no acumulado

do ano e 1,3% no acumulado de
12 meses.
Na passagem de abril para
maio, a queda foi puxada por apenas duas das oito atividades do
varejo pesquisadas: outros artigos de uso pessoal e doméstico
(-1,4%) e combustíveis e lubrificantes (-0,8%).
Por outro lado, seis atividades tiveram crescimento e evitaram uma queda maior do setor
no período: hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%),
tecidos, vestuário e calçados
(1,7%), artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,9%),

móveis e eletrodomésticos
(0,6%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,2%) e livros, jornais, revistas e papelaria (0,4%) .
Varejo ampliado
O varejo ampliado, que também leva em consideração os setores de materiais de construção
e de venda de veículos e peças,
teve alta de 0,2% no volume na
passagem de abril para maio, apesar das quedas de 1,8% dos materiais de construção e de 2,1%
dos veículos, motos e peças.
O varejo ampliado cresceu
0,5% na média móvel trimestral,

6,4% na comparação com maio
de 2018, 3,3% no acumulado do
ano e de 3,8% no acumulado de
12 meses.
A receita nominal do varejo
cresceu 0,8% de abril para maio,
0,5% na média móvel trimestral,
5,8% na comparação com maio
do ano passado, 5% no acumulado do ano e 5,3% no acumulado de 12 meses.
Já a receita do varejo ampliado cresceu 0,9% na passagem
de abril para maio e na média
móvel trimestral, 10% na comparação com maio de 2018,
6,7% no acumulado do ano e 7%
no acumulado de 12 meses.
(Agencia Brasil)

Safra recorde de grãos deve chegar
a 240,7 milhões de toneladas
A Companha Nacional de
Abastecimento (Conab) divulgou na quinta-feira (11) os números do 10º Levantamento da
Safra de Grãos 2018/2019. De
acordo com a companhia, o Brasil deve registrar novo recorde
da série história com uma produção de cerca de 240,7 milhões de toneladas. A previsão
de crescimento é de 5,7%, o
que representa 13 milhões de
toneladas acima da safra 2017/
18. A área plantada está prevista em 62,9 milhões de hectares,

um aumento de 1,9% em relação à safra anterior.
O levantamento mostra que
o milho segunda safra deve ser
um dos maiores destaques do
período, com previsão de produção recorde de 72,4 milhões
de toneladas, crescimento de
34,2%. Já o milho primeira safra deve ficar em 26,2 milhões
de t, queda de 2,5%. A produção de algodão deve aumentar
cerca de 32,9%, o que equivale a 6,7 milhões de algodão em
caroço ou 2,7 milhões de al-

godão em pluma. Para a soja,
a previsão é de redução de
3,6% na produção, atingindo
115 milhões de toneladas. As
regiões Centro-Oeste e Sul
representam mais de 78% dessa produção.
Os produtos com maiores
aumentos de área plantada foram o milho segunda safra
(819,2 mil ha), soja (717,4 mil
ha) e algodão (425,5 mil ha). A
soja apresentou um crescimento de 2% na área de plantio,
chegando a 35,9 milhões de ha.

Produções no inverno
A Conab estima uma produção de trigo de 5,5 milhões de
toneladas em uma área estimada em 1,99 milhão de ha, 2,4%
menor que a área plantada em
2018. As demais culturas de
inverno (aveia, canola, centeio,
cevada e triticale) apresentam
um leve aumento na área cultivada, passando de 546,5 mil ha
para 552,2 mil ha. As condições climáticas vêm favorecendo as lavouras. (Agencia
Brasil)

O número de procedimentos
realizados por meio de planos de
saúde totalizou 1,57 bilhão em
2018, ou seja, 4,1% a mais do que
no ano anterior (1,51 bilhão). Os
dados são do Mapa Assistencial da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar(ANS), divulgado na
quinta-feira (11).
Os exames complementares
responderam pela maioria dos procedimentos realizados por meio da
saúde suplementar em 2018 e totalizaram 861,4 milhões, um aumento de 5,4% em relação a 2017. Em
seguida, aparecem as consultas, responsáveis por 274,3 milhões de
procedimentos (alta de 1,5%).
Entre os demais procedimentos, destacam-se outros atendimentos ambulatoriais, como consultas
a psicólogos e fisioterapeutas,
com 164,2 milhões (alta de 4,6%);
terapias, com 93,4 milhões (aumento de 21%); e internações, com
8,1 milhões de ocorrências no ano
(crescimento de 1,7%).
O número de procedimentos
odontológicos (176,1 milhões) foi
o único que registrou redução (5,34%) em relação ao ano anterior.
“Com o aumento da incidên-
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Procedimentos feitos por planos de
saúde cresceram 4,1% em 2018

Planos de Saúde
cia de doenças crônicas não transmissíveis, o envelhecimento da
população e mudanças nos hábitos de vida, há uma necessidade de
melhor acompanhar a condição
de saúde dos beneficiários. Para
que ações reestruturantes sejam
implementadas é imprescindível o
conhecimento epidemiológico e
demográfico da população que
utiliza plano de saúde”, ressalta o
diretor de Normas e Habilitação

dos Produtos, Rogério Scarabel.
Em relação ao número de consultas e internações por beneficiário, houve quedas em relação a
2017. Foram 5,8 consultas por
beneficiário em 2018 contra 5,9
em 2017. Já internações foram
179 por cada mil beneficiários
contra 180 por mil em 2017.
Os outros atendimentos ambulatoriais tiveram alta: foram 3,5
por beneficiário em 2018 ante 3,4

em 2017. As terapias por beneficiário também cresceram: 2 em
2018 contra 1,7 no ano anterior.
Entre as consultas, a clínica
médica liderou as consultas em
2018, com 27,1 milhões de atendimentos, seguida por ginecologia e obstetrícia (19,7 milhões) e
pediatria (16,7 milhões).
Entre os exames, o mais realizado foi radiografia (31,8 milhões), seguida por hemoglobina
glicada (13,5 milhões), ressonância magnética (7,9 milhões) e tomografia computadorizada (7,4
milhões).
O Mapa Assistencial destaca
o aumento dos gastos com procedimentos para diagnóstico e cuidado de doenças crônicas. O número de exames de hemoglobina
glicada (usado para detecção de
diabetes), por exemplo, cresceu
13% por ano de 2014 a 2018.
Também de 2014 a 2018, os
exames Holter 24 Horas, usado no
diagnóstico e acompanhamento de
doenças circulatórias, cresceu
6% anualmente.
A íntegra da publicação está
disponível no site da ANS. (Agencia Brasil)

Inflação da terceira idade fica em 0,97%
no segundo trimestre, diz FGV
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC3i), que mede a variação da cesta de consumo de pessoas com
mais de 60 anos de idade, registrou inflação de 0,97% no
segundo trimestre deste ano. A
taxa é inferior ao 1,49% do primeiro trimestre do ano. Segundo a Fundação Getulio Vargas
(FGV), em 12 meses, o IPC-3i

acumula taxa de 4%.
Com este resultado, o IPC3i acumulado em 12 meses ficou acima da taxa acumulada
pelo Índice de Preços ao Consumidor Brasil (IPC-BR), que
mede a variação da cesta de
consumo de todas as faixas etárias e que foi 3,73%, no mesmo período.
Quatro das oito classes de

despesa componentes do índice
registraram queda em suas taxas
de variação do primeiro para o
segundo trimestre. O maior recuo veio do grupo alimentação,
cuja taxa caiu de 3,49% para
0,02% no período.
Também contribuíram para a
queda da taxa do IPC-3i os grupos: habitação (de 1,46% para
0,79%), comunicação (de

0,17% para 0,13%) e despesas
diversas (de 0,69% para 0,68%).
Por outro lado, quatro grupos tiveram alta na taxa: saúde e cuidados pessoais (de
1,28% para 2,05%), transportes (de 0,14% para 0,77%),
vestuário (de -0,32% para
2,09%) e educação, leitura e
recreação (de 1,09% para
1,90%). (Agencia Brasil)

Merkel quebra protocolo ao
recepcionar primeira-ministra
da Dinamarca
A chanceler alemã, Angela Merkel, recepcionou sentada a
primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, na quintafeira (11), um dia após apresentar novos tremores ao ficar de pé
em outra cerimônia oficial.
Frederiksen sentou-se ao lado de Merkel durante a cerimônia de recepção com honras militares em um dia quente de Berlim, antes de as duas caminharem em direção ao gabinete da chanceler. Merkel sorria, sem demonstrar sinais de tremores.
Após recepcionar o primeiro-ministro da Finlândia, Antti
Rinne, na quarta-feira, Merkel disse que estava “lidando” com a
questão dos tremores que ocorreram pela primeira vez em meados de junho, mas insistiu que estava bem e “assim como isso
aconteceu um dia, irá desaparecer”.
A chanceler, de 64 anos, ocupa o cargo desde 2005 e não apresenta histórico de problemas graves de saúde. Seu gabinete não forneceu explicações para os episódios. Na quarta-feira, ela não deu
detalhes sobre quaisquer recomendações ou tratamentos médicos.
Especialistas minimizaram as especulações sobre os tremores, dizendo que há múltiplas causas possíveis.
Merkel é reconhecida por sua ética e tem a reputação de superar
outros líderes nas cúpulas da UE com sua capacidade de se concentrar nos detalhes de discussões complexas no meio da noite.
Em novembro de 2016, quando anunciado que tentaria um
quarto mandato como chanceler, Merkel disse que era “uma decisão não só para uma campanha eleitoral, mas sobre os próximos quatro anos... se a saúde permitir isso”. (Agencia Brasil)

Grandes cidades enfrentarão
condições climáticas
“desconhecidas”
Um quinto das grandes cidades do mundo enfrentará condições climáticas “desconhecidas” até 2050, disseram pesquisadores na quarta-feira (10), já que as temperaturas em elevação
aumentam os riscos de secas e inundações.
Cientistas de clima do Crowther Lab, grupo de pesquisa da
ETH Zurich, uma universidade de ciência e tecnologia, analisaram 520 cidades, incluindo todas as capitais e a maioria dos centros urbanos com população de mais de 1 milhão de habitantes.
Considerando as condições climáticas atuais dessas cidades
— inclusive dados sazonais e de precipitação —, os cientistas
projetaram o que acontecerá se as temperaturas subirem mais
meio grau, aproximando-se do piso da meta de 1,5º Celsius estabelecida no Acordo de Paris de 2015.
O relatório mostrou que 22% das cidades terão condições climáticas inéditas até 2050, como estações de seca e de monções mais
intensas, disse Jean Francis-Bastin, o principal autor do estudo.
“É uma mudança de condições climáticas que provavelmente
aumentará o risco de inundações e secas extremas”, disse ele à
Thomson Reuters Foundation. “São condições desconhecidas.”
Para a Organização das Nações Unidas (ONU), quase 70% da população mundial deverão estar morando em áreas urbanas até 2050.
Mas muitas cidades, especialmente em nações mais pobres,
enfrentam desafios consideráveis, como populações grandes e
crescentes em favelas que carecem de serviços básicos e correm risco cada vez maior de desastres climáticos.
Conforme o Acordo de Paris, que foi ratificado por mais de
200 países, governos prometeram manter o aquecimento global
“bem abaixo” dos 2ºC e buscar um limite menor de 1,5ºC.
Limitar a elevação das temperaturas globais a 1,5ºC evitaria perdas
econômicas de US$ 12 trilhões até 2050, ainda de acordo com a ONU.
Cientistas do Crowther Lab afirmaram que o estudo, publicado no periódico científico Plos One, foi a primeira análise
global das alterações prováveis nas condições climáticas de grandes cidades resultantes do aquecimento global.
A pesquisa revelou que 77% das cidades analisadas testemunharão uma mudança notável nas condições climáticas até 2050.
Cidades de regiões tropicais, que provavelmente sofrerão os
impactos mais fortes da mudança do clima, terão alterações menores na temperatura média, mostra o estudo. (Agencia Brasil)

Safra de grãos deve
fechar 2019
com alta de 4,2%,
estima IBGE
A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar o ano de 2019 em 236 milhões de toneladas. A estimativa é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA), realizado em junho e
divulgado na quinta-feira (11),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A estimativa de junho prevê
uma safra 4,2% maior que a obtida em 2018, ou seja, um acréscimo de 9,5 milhões de toneladas na produção. Em relação à
estimativa realizada em maio
deste ano, houve um crescimento de 0,6%, ou seja, 1,3 milhão
de toneladas a mais do que o previsto naquele mês.
A estimativa de área a ser
colhida é de 62,8 milhões de
hectares, 3% maior do que a de
2018 e 0,3% maior que a prevista em maio.
Das três principais lavouras
de grãos, apenas o milho deverá
ter crescimento na produção
neste ano em relação a 2018

(17,1%). Para a soja, é esperada
uma queda de 4,5%. Já para o
arroz, deve haver uma redução
de 11,2%.
Entre as outras lavouras com
produção prevista de mais de um
milhão de toneladas, deverão fechar o ano com alta o feijão
(1,7%), o algodão (31,5%), o
sorgo (11,2%) e o trigo (14,5%).
Outros produtos
O levantamento também
abrange a produção de outros
produtos agrícolas importantes,
além dos cereais, leguminosas
e oleaginosas.
A cana-de-açúcar, por
exemplo, principal lavoura brasileira deverá fechar o ano com
uma produção de 665 milhões
de toneladas, ou 1,4% a menos
do que em 2018.
Também deverão ter queda na
produção o café (-12,2%), a laranja (-1,2%), o tomate (-5,3%)
e a uva (-10,8%). E devem ter
alta a banana (3%), a batata-inglesa (1%) e a mandioca (4,2%).
(Agencia Brasil)
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Câmara retoma análise dos
destaques da reforma da Previdência

WhatsApp
Um novo golpe, veiculado
por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, promete a
liberação instantânea do décimo terceiro salário do Bolsa
Família para beneficiários do
programa, segundo informações divulgadas na quinta-feira (11) pelo Ministério da Cidadania.
De acordo com o alerta, a
mensagem fraudulenta contém
um link que redireciona o usuário para uma página onde são
solicitados os dados pessoais,
como nome completo, CPF e
endereço. A mensagem exige
ainda que a vítima compartilhe
o link com todos os seus contatos para que o pagamento seja
efetuado.
O Ministério da Cidadania

informou que não solicita dados pessoais via WhatsApp ou
o compartilhamento de
links como condição para concessão de benefícios do Programa Bolsa Família. De acordo com a diretora do Departamento de Benefícios, Caroline Paranayba, para o recebimento do repasse não é necessário fornecer qualquer informação adicional das famílias.
O ministério esclarece ainda que o governo federal não
faz nenhum tipo de coleta de
dados por meio das redes sociais e que a atualização de informações de famílias beneficiarias de programas sociais
deve ser feita exclusivamente
no órgão responsável no município. (Agencia Brasil)

Chuvas causam rompimento
parcial de barragem na Bahia
Duas rachaduras na Barragem
do Quati, no curso do Rio do
Peixe, no povoado de Pedro Alexandre, na divisa da Bahia com
Sergipe, estão causando inundações de áreas e bairros do município de Coronel João Sá, a 30
km da barragem.
De acordo com o superintendente da Defesa Civil da
Bahia, Paulo Luz, de ontem para
hoje a região foi afetada por chuva de mais de 100 mililitros.
“Isso causou rompimentos de
pequenas barragens que acabaram por afetar a Barragem do
Quati”, explicou o superintende
à EBC.
Segundo Paulo Luz, o volume de água provocou rachaduras
no sangradouro e em uma extremidade da ombreira. “A preocupação é que não venha provocar
rompimento total da barragem”.
A defesa civil já iniciou a retirada de famílias das áreas mais
próximas à barragem.
“Uma rua inteira está sendo
evacuada, provavelmente será
atingida, pois praticamente será
o percurso da água”, confirmou
nota da Guarnição da unidade do
15° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Paulo Afonso. Segundo os bombeiros e a defesa civil, não há até o momento registro de vítimas.
O prefeito de Coronel João
Sá, Carlinhos Cabral, fez apelo
pelas redes sociais para que as
pessoas que vivem em áreas que
podem ser afetadas deixem urgentemente suas residências.
“Eu peço que saiam de suas casas, peguem seus documentos
pessoais, peguem objetos de va-

lor (...) A gente ainda não sabe
as consequências, é melhor prevenir”, disse em vídeo postado
em rede social.
O prefeito divulgou número
de emergência para mensagens de
WhatsApp: (75) 999 873 419.
Em nota, a Agência Nacional
de Águas (ANA), informou que
a barragem é “de usos múltiplos
de água”, e que o açude e a represa estão sob responsabilidade de
fiscalização do Instituto de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(Inema) do Governo da Bahia. A
assessoria de imprensa do órgão
não soube prestar nenhuma informação à Agência Brasil.
O Ministério do Desenvolvimento Regional emitiu nota informando que às 13h59 de
hoje foi enviado alerta pelas
equipes do Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) via SMS para a
população do local, reportando
o risco de atingimento do município e recomendando a evacuação das áreas próximas ao rio.
O Corpo de Bombeiros de Paulo Afonso e as equipes da defesa civil estão sendo deslocadas
para a região. Além disso, as
equipes de monitoramento e
operações do Cenad estão em
contato com os agentes locais
para avaliar a necessidade de
apoio complementar por parte
do governo federal.
As equipes estaduais estão
preocupadas com o risco de chegada da onda de cheia à barragem do Gasparino, que possui
grande reservatório de água e
que já está com todas as comportas abertas. (Agencia Brasil)

Governo de SP destina
R$ 17,3 milhões a 46 cidades
para combater enchentes
O Governador em exercício
Rodrigo Garcia anunciou nesta
quinta-feira (11) um pacote de
investimento de R$ 17,3 milhões
em convênios com 46 cidades
paulistas para obras preventivas e
recuperativas contra enchentes.
Os recursos serão destinados para a construção de pontes,
travessias, galerias de águas pluviais e muros de contenção para
prevenir danos causados pelas
chuvas, além de recuperar os estragos provocados pelas chuvas
do início do ano.
“São obras que a Defesa Civil do Estado identificou como
prioritárias. A partir de agora, os
convênios são assinados com os
prefeitos e as Prefeituras licitam e executam as obras. São
obras de médio e pequeno por-

te, que entre três a nove meses
estarão prontas e vão beneficiar
a população”, afirmou Garcia.
O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes e teve a
participação dos Secretários da
Casa Militar e Defesa Civil e de
Desenvolvimento Regional, Coronel Walter Nyakas Junior e
Marco Vinholi, respectivamente.
O total destes convênios assinados nesta quinta é maior do
que o investimento feito por
meio de parcerias com a mesma
finalidade nos últimos três anos
– um total de R$ 15,5 milhões
de 2016 a 2018. A Defesa Civil
do Estado já destinou R$ 21,9
milhões para a gestão de riscos
e de desastres em 2019, por
meio de obras preventivas e recuperativas.

Com quase nove horas de
atraso, o Plenário da Câmara dos
Deputados retomou a análise
dos destaques ao texto principal
da reforma da Previdência. Marcada para as 9h, a sessão só começou às 17h30.
Ao longo do dia, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ), reuniu-se com
líderes dos partidos apoiadores
da reforma e da oposição para
fechar um acordo quanto aos
procedimentos. Depois de suspender a sessão na quarta-feira
(10) à noite, ele disse que era
necessário que os deputados entendessem que destaques estavam sendo votados.
Há 20 destaques e emendas
aglutinativas de bancada, mais 9
destaques que servem de suporte a emendas aglutinativas. Um

acordo na quarta-feira, no início
da tarde retirou os destaques individuais da votação.
Os deputados analisaram
mais um requerimento de retirada de pauta, que adiaria a votação dos destaques. Por volta das
20h de quarta-feira, o plenário
aprovou o texto original da reforma da Previdência por 379
votos a favor e 131 contra. Na
sequência, os deputados rejeitaram um destaque que retirava
os professores da reforma da
Previdência.
Os destaques mais aguardados são o que aumenta a aposentadoria para as trabalhadoras da
iniciativa privada e o que suaviza as regras de aposentadorias
para policiais e agentes de segurança que servem à União. Também existe a expectativa da vo-

tação de um destaque que reduza a idade mínima de aposentadoria dos professores.
Um acordo costurado pela
bancada feminina deve melhorar
a aposentadoria para as mulheres. A proposta aprovada na comissão especial da Câmara tinha
mantido o tempo mínimo de
contribuição das mulheres da
iniciativa privada em 15 anos, em
vez de elevá-lo para 20 anos. No
entanto, as seguradas se aposentariam com 60% da média das
contribuições. Quem se aposentasse mais tarde só veria o valor
do benefício se elevar a partir do
21º ano. Pelo acordo, o benefício começará a subir a partir do
16º ano de contribuição.
O líder da maioria na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), confirmou o fe-

chamento de um acordo para suavizar as regras de aposentadoria para os policiais e agentes de
segurança que servem à União.
De acordo com o líder, a categoria poderá aposentar-se
com idade mínima de 53 anos
para homens e 52 anos para mulheres. Eles também terão pedágio de 100% na regra de transição. Dessa forma, o policial que
se aposentaria em dois anos pelas regras atuais teria de trabalhar mais dois anos para passar
para a inatividade a partir da promulgação da reforma da Previdência.
Em entrevista na quarta-feira, Maia disse que a conclusão
da votação da reforma em segundo turno pode ocorrer na sextafeira (12) à noite ou no sábado
(13) de manhã. (Agencia Brasil)

Bolsonaro recebe bancada da
Frente Parlamentar Evangélica
No dia seguinte ao da aprovação da reforma da Previdência
em primeiro turno na Câmara
dos Deputados, o presidente Jair
Bolsonaro recebeu na quintafeira (11) a bancada da Frente
Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, no Palácio do
Planalto, e agradeceu o apoio
pelo avanço da matéria.
Na quarta-feira (10) à noite,
o plenário aprovou o texto-base
da reforma da Previdência por
379 votos a favor e 131 contra.
Na quinta-feira, os deputados
retomaram os trabalhos para votar os destaques, que são mudanças pontuais, e emendas aglutinativas. A expectativa é que a
conclusão da votação em segundo turno aconteça na sexta-feira
(12) à noite ou no sábado (13)
de manhã.
Durante o café da manhã,
Bolsonaro se dispôs a receber as
ideias dos parlamentares, de projetos para a população, que po-
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Ministério alerta
para fraude via WhatsApp
sobre 13° do Bolsa Família

Bancada da Frente Parlamentar Evangélica
dem ser colocados em prática
nas medidas têm alcance enorvia dispositivos mais ágeis,
me no Brasil e traz a população
como decreto presidencial. “Os para o nosso lado”, disse.
senhores têm ideias maravilhoO presidente citou ações
sas que, via decreto, se podem
para desburocratizar processos,
resolver, ou projeto de lei, inclu- melhorar a vida da população e
são por ocasião de relatório de
para impulsionar a economia dos
medida provisória. Essas peque- estados, como as mudanças nas

regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação, o fim dos
radares eletrônicos em rodovias federais e a liberação de áreas de preservação ambiental
para o turismo.
Bolsonaro já deu declaração
dizendo que quer revogar o decreto que criou a Estação Ecológica de Tamoios, onde fica a Baía
de Angra dos Reis. O objetivo do
presidente é transformar a região
em uma nova Cancún, uma referência ao balneário mexicano
conhecido pela beleza das praias e os grandes hotéis de luxo.
“Mas o decreto que demarcou a estação ecológica só pode
ser derrubado por uma lei. Estamos conversando com vários
governadores no sentido de nos
unirmos e desmarcarmos muita
coisa por decreto no passado
para poder fazer com que o Estado possa prosseguir”, explicou
o presidente Bolsonaro aos parlamentares. (Agencia Brasil)

Reformas inserem o Brasil nos fluxos
econômicos globais, diz Receita
Em palestra na quinta-feira
(11) na Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o secretário
especial da Receita Federal do
Brasil, Marcos Cintra, disse
que a aprovação da Reforma da
Previdência, em primeiro turno, pela Câmara dos Deputados,
significa o “destravamento” do
processo de reorganização das
contas públicas do país.
“O Brasil quer aproveitar o
momento para aprovar reformas
fundamentais para o país, que
vão inserir o país nos fluxos econômicos globais”, disse.
Marcos Cintra falou durante
seminário que discutiu o padrão
de preços da Organização de

Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE). A
organização internacional é
composta por 34 países e tem
como objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento econômico em todo o
mundo.
Brasil
No final da palestra, Cintra
comentou o interesse do Brasil
em ingressar como membro
efetivo da OCDE e, dessa forma, usufruir de inúmeros benefícios decorrentes de financiamentos a custos mais baixos e
ter acesso a mais investimentos
. “Estou muito otimista com essa

perspectiva”, disse ele. Para que
o Brasil integre a instituição,
segundo ele, é preciso esperar
que as regras de ingresso sejam
cumpridas.
“Existem alguns países que
estão à frente do Brasil. A Argentina vai iniciar o processo.
Em seguida, Brasil ou Bulgária.
Acho que até o final deste ano
iniciaremos formalmente o processo de ingresso na OCDE”,
afirmou Marcos Cintra.
Convergência
O gerente de políticas fiscal
e tributária da CNI, Mário Sérgio Carraro, disse que o pedido
do governo brasileiro para in-

gressar na OCDE “demonstra
o firme compromisso de não
apenas fazer reformas, mas de
promovê-las em consonância
com o que há de mais moderno nos países desenvolvidos”.
Ao ressaltar que o Brasil
tem as condições necessárias
para aderir à organização,
Carraro afirmou que o país,
entre todos os candidatos, é o
que tem o maior grau de convergência com a instituição.
“O Brasil é o país que aderiu
ao maior número de instrumentos legais da OCDE: 77,
o que representa 31% de um
universo de 252”. (Agencia
Brasil)

MEC quer alterar meta de
investimento de 10% do PIB
O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, afirmou na
quinta-feira (11) que irá buscar
o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE). Sobre
a meta de investimento até
2024, o ministro afirmou que
não é a favor de aumentar impostos e, para isso, pretende rever
o índice definido. De acordo
com o PNE, até 2024, o país teria que investir o equivalente a
10% do PIB (Produto Interno
Bruto), por ano, em educação
pública.
“Subir o que é gasto significa que a gente vai aumentar os
impostos do Brasil em 10%. Isso
a gente muda no PNE, já falou,
já fez a solicitação, ou vai caminhar para isso que eu sou contra, aumentar imposto”, defendeu. “[O PNE] tem que ser respeitado. Mas o dinheiro pagador
também tem que ser respeitado”,
acrescentou.
O PNE, sancionado por lei
em 2014, estabelece metas e
estratégias para melhorar a educação desde o ensino infantil até
a pós-graduação e deve ser integralmente cumprido até 2024.
“A gente vai tentar atender as
metas, respeitando o plano”, disse Weintraub. Ele destacou a

meta de universalizar a pré-escola e de garantir que 50% das
crianças de até 3 anos estejam
matriculadas em creches.
De acordo com o relatório
do 2º Ciclo de Monitoramento
das Metas do Plano Nacional de
Educação (PNE), divulgado no
ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), o investimento público
em educação caiu do equivalente a 6% do Produto Interno Bruto (PIB), soma das riquezas produzidas pelo país, em 2014 para
5,5% do PIB em 2015 - últimos
dados disponíveis. Considerando apenas os gastos com educação pública, esse investimento
foi equivalente a 5% do PIB.
A meta estipulada pelo PNE
é o investimento anual equivalente a pelo menos 10% do PIB
em educação pública a partir de
2024. O plano estabelece ainda
a meta intermediária de investimento de 7% do PIB em 2019.
De acordo com o relatório, para
a meta de 2019 ser atingida, será
necessário o incremento de
aproximadamente R$ 120 bilhões nos recursos para educação pública.
“Com maior eficiência do

gasto, não há a necessidade de
ampliar para 10% do PIB”, defendeu também o secretário de
Educação Básica do MEC, Jânio
Carlos Endo Macedo. Para alterar a porcentagem de investimento prevista na lei é necessário um novo projeto de lei, que
deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. A pasta não detalhou como fará essa mudança.
Fundeb
O MEC apresentou o Compromisso Nacional pela Educação Básica, documento apresentado na quinta-feira (11), que
reúne ações que estão sendo planejadas pela pasta para serem
implementadas até o final deste
mandato, desde a creche até o
ensino médio.
Weintraub ressaltou que os
recursos disponíveis são finitos
e que é necessário fazer escolhas. Ele defendeu a ampliação
de recursos para a educação básica por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
“Vamos aumentar recurso e
vamos mandar para quem está
necessitando. Os municípios

mais pobres. Então, é reformular o Fundeb, colocar mais recurso para educação básica e fundamental e redirecionar para
quem mais precisa”, disse, mas
ressaltou que é necessário cobrar desempenho. “Acabar com
isso de mandar dinheiro a fundo
perdido, o dinheiro é do pagador
de imposto, tem que ter respeito.”
O Fundeb é atualmente uma
das principais fontes de financiamento para as escolas de todo
o país. Corresponde a aproximadamente 63% dos recursos para
financiamento da educação básica pública no Brasil, de acordo com o MEC.
O fundo, no entanto, ficará
vigente apenas até 2020. O Congresso Nacional discute propostas para tornar o Fundeb permanente.
No mês passado, o MEC
apresentou a proposta do governo para o Fundeb. A pasta propõe aumentar a contribuição da
União ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
para 15% em seis anos. Atualmente, a União contribui com
10%. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

São Paulo, sexta-feira, 12 de julho de 2019

Página 5

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o reajuste dos planos básicos de telefonia fixa pelas concessionárias do serviço (Oi, Telefônica, Claro, Sercomtel e Al-

gar). Os aumentos variam de
0,7% a 6,76%, a depender da
empresa.
A Anatel regula apenas as tarifas das chamadas concessionárias, empresas que assumiram o

direito de explorar o serviço utilizando infraestrutura da União
antes controlada pelo extinto
Sistema Telebrás. Nesse caso, a
lei impõe uma série de obrigações, entre elas a normatização
das tarifas pela agência. Outras
companhias podem oferecer o
serviço, mas como “autorizatárias” e sem ter seus planos sujeitos a esse tipo de regras por
parte do órgão.
Pela decisão do Conselho
Diretor da Anatel, o reajuste ficará em 6% para a Oi (ligações
locais em todo o país, à exceção de São Paulo), 4,9% para a
Telefônica (ligações locais no
estado de São Paulo), 6% para a
Claro (chamadas de longa distância), 6,7% para a Sercomtel (ligações locais em cidades do

Paraná) e 0,7% para a Algar (ligações locais em nove estados,
especialmente no Centro-Oeste
e Sudeste).
A direção da Anatel também
definiu o reajuste de cartões de
telefones públicos, mais conhecidos como “orelhões”. A modalidade mais simples, de 20 créditos, passará a custar R$ 2,66.
Apesar da presença muito
mais forte da telefonia móvel
(com 228 milhões de acessos
ativos em maio de 2019), de
acordo com a Anatel havia no
mesmo período cerca de 35,9
milhões de linhas ativas. A evolução recente, no entanto, mostra declínio do serviço: em maio
de 2018, eram 38,8 milhões de
telefones fixos em funcionamento. (Agencia Brasil)

Brasil tem queda de fecundidade
entre mulheres vulneráveis, diz ONU
O Brasil apresentou nas últimas décadas maior diminuição na taxa de fecundidade entre mulheres negras e pobres,
consideradas mais vulneráveis
socialmente. A conclusão foi
divulgada na quinta-feira (11)
pelo Fundo de População das
Nações Unidas (ONU) em função do Dia Mundial da População, celebrado anualmente
no dia 11 de julho.
De acordo com a pesquisa, a
fecundidade entre as mulheres

mais pobres da população corresponde a quase um filho a
menos durante o período pesquisado. Em 2001, taxa era
de 3,92 filhos por mulher e
chegou a 2,90, em 2015. O
estudo foi publicado em outubro do ano passado com
base em dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Quando se leva em conta o
critério raça e cor, entre mulheres pretas, a taxa caiu de 2,75 em

2001 para 1,88 (2015). Entre as
pardas, a média de filhos caiu de
2,65 para 1,96 em 2015.
Na avaliação de Jaime Nadal,
representante do fundo no Brasil, os dados mostram que as
mulheres mais vulneráveis tiveram mais acesso à rede pública
de saúde e a métodos contraceptivos, podendo planejar suas famílias.
“No Brasil, o Sistema Único
de Saúde é um grande responsável pela melhoria no acesso a

contraceptivos e a informações.
Além disso, é importante destacar que a melhoria nos índices
socioeconômicos também vem
resultando em melhoria para esses indicadores”, avalia.
De acordo com o fundo da
ONU, o país tem taxa de prevalência de uso de contraceptivos
de 77%. Em 1969, 35% das
mulheres casadas ou em algum
tipo de união usavam métodos
para evitar a gravidez. (Agencia
Brasil)

Governo defenderá estrutura familiar
em candidatura a conselho da ONU
O fortalecimento das estruturas familiares e a exclusão das
menções de gênero são as prioridades que o governo do presidente Jair Bolsonaro apresentará na candidatura do Brasil à reeleição no Conselho de
Direitos Humanos das Nações
Unidas. As eleições ocorrem
em outubro, durante a Assembleia Geral da Organização das

Nações Unidas (ONU).
Em publicação em sua conta no Twitter, Bolsonaro confirmou a candidatura do Brasil à vaga e as prioridades do
governo, caso o país seja reeleito para um segundo mandato. “As principais pautas estão
ligadas ao fortalecimento das
estruturas familiares e a exclusão das menções de gêne-

ro”, escreveu.
Criado em 2006, o conselho tem o objetivo de reforçar a promoção e a proteção
dos direitos humanos pelo
mundo, debater violações e
fazer recomendações aos países. O Brasil foi eleito em
2016 para um mandato de três
anos, iniciado em 1º de janeiro de 2017.

O órgão é composto por
47 paí ses-membros, que não
podem ser reeleitos após dois
mandatos consecutivos. As vagas são distribuídas de acordo
com a representação geográfica. Na próxima eleição, em outubro, há dois assentos para
candidatos da América Latina e
do Caribe para o triênio de
2020 a 2022. (Agencia Brasil)

INSS do Rio firma acordo com
Detran para combater fraudes
Um acordo simples, a custo
zero, permitirá economizar milhões de reais com o combate às
fraudes contra o INSS. Com o
acesso à base de dados do DetranRJ, os técnicos do instituto poderão verificar, rapidamente, se
os dados inseridos no sistema são
verdadeiros ou tentativas de crimes contra o erário. O acordo de
cooperação técnica foi assinado
na quinta-feira (11), na sede regional do INSS, e deverá ser replicado para outros estados.
“Iniciativas como esta demonstram que não é necessário
reinventar a roda. O cruzamento
de informações que já existem,
entre órgãos públicos, nos aju-

dam, e muito, a combater irregularidades, a combater a fragilidade do sistema e, com isso,
economizar recursos públicos”,
disse o presidente do INSS, Renato Vieira.
Ele disse que há milhões de
processos com suspeitas de irregularidades, que serão investigados de perto pelos técnicos
do instituto, a fim de evitar fraudes e proteger os recursos públicos. O projeto-piloto está
sendo implantado na gerência
executiva do Rio.
“Nós atendemos aproximadamente 90 milhões de brasileiros, administramos uma folha de
pagamentos de benefícios de 35

milhões de pessoas, pagando R$
49 bilhões por mês. É importante que tenhamos processos rígidos, para evitar qualquer tipo de
pagamento indevido. Atualmente, nós temos um estoque de 3
milhões de processos com algum tipo de irregularidade ou
inconsistência. E a experiência
demonstra que de 15% a 20%
desses processos possuem alguma irregularidade, que vai ser
constatada e esse benefício será
cessado. O fato é que não podemos esperar. Precisamos passar
um pente fino nesses processos”, destacou Renato.
Antes do acordo com o Detran, representado na solenida-

de por seu presidente, Luiz Carlos das Neves, seria necessário
enviar um ofício do INSS para
um funcionário do órgão estadual consultar na base de dados
sobre a pessoa em questão, a fim
de verificar se estaria havendo
uma fraude. Agora, do próprio
prédio do INSS, um funcionário
do instituto acessará a base do
Detran e terá, em segundos, a ficha do cidadão, com sua foto,
dados básicos, impressão digital
e até eventual registro de óbito.
Com isso, será mais fácil flagrar
criminosos que se passam por
outras pessoas, a fim de se apropriarem indevidamente de recursos públicos. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira
(11) que pode indicar o filho,
o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), para o
cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A definição, segundo o presidente,
está nas mãos do próprio filho, caso ele aceite a indicação. Eduardo é atualmente
presidente da Comissão de
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.
“É uma coisa que está no
meu radar, sim. Existe essa
possibilidade, ele é amigo dos
filhos do Trump, fala inglês,
fala espanhol, tem uma vivência muito grande de mundo e,
no meu entender, poderia ser
uma pessoa adequada, que daria conta do recado perfeitamente em Washington”, afirmou em entrevista a jornalistas após participar da posse do
novo diretor-geral da Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin), o delegado da Polícia
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Bolsonaro cogita indicar o filho
para ser embaixador nos EUA

Jair bolsonaro
Federal Alexandre Ramagem
Rodrigues.
Bolsonaro ponderou, no
entanto, que a legislação determina que o parlamentar renuncie ao mandato para assumir o cargo de embaixador.
“Se eu não me engano, não tenho certeza, a legislação diz
que, no caso do parlamentar

aceitar uma indicação como
essa, ele tem que renunciar ao
mandato”, afirmou. Por causa
desse eventual limitação, Bolsonaro destacou que o filho ainda estaria refletindo sobre a
possibilidade. “Da minha parte,
eu decidiria agora, mas não é
fácil uma decisão como essa,
renunciando ao mandato sendo

o deputado mais votado do
Brasil. Tem certas questões
que, apesar de ser meu filho,
ele tem que decidir”, disse.
O presidente disse ainda
que o fato de Eduardo ser seu
filho poderia ser uma vantagem da representação do Brasil nos Estados Unidos, se ele
se tornar embaixador. “Imagina se tivesse no Brasil aqui o
filho do [Maurício] Macri
[presidente argentino] como
embaixador da Argentina? Obviamente que o tratamento a
ele seria diferente [do] de outro embaixador normal”.
De acordo com o Artigo
56 da Constituição Federal,
não há perda de mandato, por
parte de deputado ou senador,
se o parlamentar for investido como chefe de missão diplomática temporária, o que
não seria o caso de embaixador, que é considerado cargo
de missão diplomática permanente, segundo a própria Carta Magna. (Agencia Brasil)

Previdência: Maia
quer concluir votação
em dois turnos até
esta sexta-feira
Foto/Marcelo Camargo/ABr
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Anatel autoriza reajuste de
tarifa de telefonia fixa

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), disse na
quinta-feira (11) que espera
concluir a votação em dois
turnos da proposta de emenda à Constituição (PEC 6/
19) da reforma da Previdência até esta sexta-feira (12).
O plenário retomou os trabalhos nesta quinta-feira para votar os destaques ao texto-base.
Maia afirmou que vai trabalhar para concluir a etapa de
votação do primeiro turno . “E
vamos votar o segundo turno
nesta sexta-feira. Essa é a minha expectativa”.
Na quarta-feira (10) à noite, o plenário aprovou o texto
original da reforma da Previdência por 379 votos a favor e
131 contra. Na sequência, os

deputados rejeitaram um destaque que pretendia retirar os
professores da reforma da Previdência. Por 265 a 184, com
duas abstenções, os parlamentares decidiram manter as regras para os professores que
constam no texto-base.
O presidente da Câmara
também disse não ter garantia
de que um destaque do PDT,
que diminui a idade mínima de
aposentadoria dos professores
da ativa para 52 para as mulheres e 55 anos para os homens
será rejeitado pelo plenário.
Segundo Maia, as propostas
relacionadas a essa categoria
são difíceis, mas destacou
que, se for aprovado, o impacto fiscal ao longo dos dez
anos não é tão elevado.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Hewlett-Packard Brasil Ltda.

CNPJ/MF Nº. 61.797.924/0001-55 - NIRE 35.217.669.190
Extrato de Alteração do Contrato Social
(a) Hewlett-Packard Brazil Holdings, LLC, sociedade estrangeira, existente de acordo com as leis de Delaware, EUA, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 09.170.427/0001-02, representada por seu procurador, Ricardo Brognoli, RG nº 8.208.708 SSP-SP, CPF/MF sob nº 066.696.928-03, e
(b) Compaq Computer (Delaware), LLC, sociedade estrangeira, existente de acordo com as leis de Delaware, EUA, inscrita no CNPJ/MF sob nº
10.435.298/0001-16, representada por seu procurador, Ricardo Brognoli, acima qualificado, As sócias da Hewlett-Packard Brasil Ltda., com
sede na Alameda Rio Negro, 750, 1º andar, sala 4, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000, CNPJ/MF nº 61.797.924/0001-55 e NIRE 35.217.669.190,
resolvem alterar o Contrato Social: I. Redução do capital social da Sociedade: 1.1. O capital está totalmente integralizado e as sócias decidem
aprovar uma redução conforme inciso II, artigo 1.082, do Código Civil. 1.2. Assim, é aprovada uma redução no valor de R$76.870.000,00, e:
(a) O capital será alterado de R$261.471.463,00 para R$184.601.463,00, e serão canceladas 76.870.000 quotas; (b) Deverá ser restituído a
sócia Hewlett-Packard Brazil Holdings, LLC. o valor de R$76.869.575,00 e ela remanesce com 184.600.441 quotas; (c) Deverá ser restituído
a sócia Compaq Computer (Delaware), LLC. o valor de R$425,00 e ela remanesce com 1.022 quotas; 1.3. Deverá ser publicado extrato desta
Alteração no DOE e em outro jornal no Estado de São Paulo. Caso não haja oposição de nenhum credor, esta Alteração será levada a registro na
JUCESP. 1.4. A Cláusula 5ª do Contrato é alterada: “Cláusula 5ª - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
é de R$184.601.463,00, dividido em 184.601.463 quotas, de valor nominal de R$1,00 (um Real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:
(a) Hewlett-Packard Brazil Holdings, LLC detém 184.600.441 quotas, no valor nominal total de R$ 184.600.441,00; (b) Compaq Computer (Delaware), LLC. detém 1.022 quotas, no valor nominal total de R$ 1.022,00”. II. Ratificação do Contrato Social: 2.1. Todas as demais cláusulas do Contrato são
ratificadas e permanecem em vigor. Barueri, 08 de julho de 2019. Hewlett- Packard Brazil Holdings, LLC e Compaq Computer (Delaware), LLC.
CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.
CNPJ/MF nº 67.781.427/0001-45
NIRE Nº 35.300.525.701
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas do Centro Médico
Jabaquara S.A. (“Companhia”) convocados para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 15 de julho de 2019, às 11
horas, na sede social da Companhia, localizada
na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua das
Perobas, nº 266, Jabaquara, CEP 04.321-120,
para deliberar sobre: (1) a proposta para o
grupamento da totalidade das ações de emissão
da Companhia, nos termos do artigo 12 da Lei
6.404/1976; (2) os procedimentos relativos à
implementação da deliberação de grupamento,
no tocante às frações de ações resultantes
do grupamento; (3) a alteração do artigo 5º do
estatuto social da Companhia, em decorrência das
deliberações dos itens anteriores; e (4) autorizar
os diretores da Companhia a praticarem todos os
DWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRVjIRUPDOL]DomR
das matérias ora deliberadas. Informações
Gerais: Encontram-se à disposição dos senhores
acionistas, na sede social da Companhia,
cópias dos documentos referentes à ordem do
dia. O acionista poderá ser representado na
Assembleia Geral por procurador constituído
há menos de um ano, que seja acionista,
administrador da Companhia ou advogado.
São Paulo, 5 de julho de 2019.
Diretoria

Intimação. Prazo 30 dias.Proc.1008630-22.2014.8.26.0007.
O Dr. Carlos Alexandre Böttcher, Juiz de Direito da 4ª Vara
Cível de Itaquera/SP. Faz saber que nos autos de ação de
Execução de Título Extrajudicial, movida por Jose Dorival
Tesser, foi deferida a intimação por edital do executado
Emerson Fernandes da Silva CPF 359.985.028-33, que se
encontra em lugar ignorado,da penhora havida sobre o bloqueio judicial no valor de R$608,40, em 29.10.2018. Passando a fluir dos30 dias supra o prazo de 15 dias para Embargos.Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [11,12]
3ª Vara da Família e das Sucessões - Lapa
SENTENÇA Processo:1009544-35.2018.8.26.0011-Interdição Requerente: Andressa Vallilo Ramalho Requerido: Luiz
Carlos Vieira da Silva Juíza de Direito: DRA. VIRGÍNIA
MARIA SAMPAIO TRUFFI Vistos. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de LUIZ
CARLOS VIEIRA DA SILVA, declarando-o incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil abaixo
indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e
artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando curadora a
Sra. ANDRESSA VALLILO RAMALHO, RG nº 23.619.2930/SSP/SP, e CPF nº 258.085.448-74, considerando-a
compromissada, independentemente de assinatura de
termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente
feito com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. Ficam, aqui, estipuladas as restrições
impostas ao requerido: Há restrição total para atos de vida
negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar,
dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado. Em atenção ao disposto no artigo 84, § 4º, da
Lei nº 13.146/2015, determino a prestação de contas pela
curadora, de forma semestral e em autos apartados (art.
553, do C.P.C.). Cumpra-se o disposto no artigo 755, do
Código de Processo Civil, para tanto: ESTA SENTENÇA
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pelo
órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. [12]

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE VERA LÚCIA
ALDERETTE DE CASTRO, REQUERIDO POR JULIANA ALDERETTE DE CASTRO - PROCESSO Nº103099838.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 11/04/2019 18:38:40, foi decretada a INTERDIÇÃO de VERA LÚCIA
ALDERETTE DE CASTRO, CPF 001.405.618-62, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Juliana Alderette de Castro, CPF:
294.676.618-70 e RG: 282480225. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019.
[12]
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São Paulo, sexta-feira, 12 de julho de 2019
m

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Edital de Convocação - Assembleias Gerais de Titulares dos Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos da Cláusula 8.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª
Série da 13ª Emissão, ﬁrmado em 22 de dezembro de 2014 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar: em segunda convocação,
no dia 31 de julho de 2019, às 10:30, na sede da Emissora acima mencionada, para deliberar a seguinte Ordem do Dia:
(1) desdobramento dos CRA na proporção de 1 para 768, com o intuito de aumentar a liquidez dos CRA, sobretudo
em consideração à alteração trazida pela Instrução 554 da Comissão de Valores Mobiliários referente ao artigo 9ºB que
trouxe novos critérios para o Investidor Qualiﬁcado, e; (2) as medidas que deverão ser adotadas pela Emissora e
Agente Fiduciário em razão da relação de pendências documentais e obrigações conforme a relação que será
apresentada pela Emissora e pelo Agente Fiduciário na data que vier a ser instalada a assembleia ora convocada. Para
a convocação retro citada, os Titulares dos CRA que se ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o
instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na
sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida
assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos
comprobatórios de sua representação para o e-mail juridico@grupogaia.com.br; e ger1.agente@oliveiratrust.com.br.
São Paulo, 08 de julho de 2019. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
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Lojas Cem S.A.

Cem Administração e Participações S.A.
CNPJ.MF 01.828.436/0001-36 - JUCESP/NIRE 35.300.49.898-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data e Local: 24 de abril de 2019, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Salto, SP, na Rodovia Engenheiro Ermênio Oliveira
Penteado, s/nº, Km 46, sala 10, Bairro Joana Leite, CEP 13.329-903. 2. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º
da Lei 6.404 de 15/12/1976 e do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia, declarando os presentes terem recebido a convocação e as
demonstrações financeiras com mais de um mês de antecedência. 3. Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social
votante, nos termos do Boletim de Presenças (Anexo 1) e, procuradores eleitos por cada classe de ações, com poderes para o exercício do voto na
assembleia, em nome dos outorgantes. 4. Mesa: Presidente: Sr. Cícero Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Giacomo Dalla Vecchia. 5. Ordem do Dia:
1 - Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2018; 2 - Instalação ou não do conselho fiscal; 3 - Retenção de todos os lucros
remanescentes para expansão das atividades da sociedade, uma vez que os juros sobre capital próprio creditados no exercício superaram o dividendo
mínimo; 4 - Manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas e montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros
Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; 5 - Elevação do capital social de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais)
para R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) mediante: 5.1. emissão de 620.000 (seiscentas e vinte mil) de novas ações, sendo 155.000 (cento
e cinquenta e cinco mil) de ações classe “A”, 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) de ações classe “B”, 77.500 (setenta e sete mil e quinhentas) de
ações classe “C1”, 77.500 (setenta e sete mil e quinhentas) de ações classe “C2”, e 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) de ações classe “D”, ao valor
unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), que serão distribuídas
como bonificação, pelo uso de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) da conta de Reserva de Lucros da sociedade;
5.2. emissão de 19.380.000 (dezenove milhões, trezentas e oitenta mil) de novas ações, sendo 4.845.000 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e
cinco mil) de ações classe “A”, 4.845.000 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil) de ações classe “B”, 2.422.500 (dois milhões, quatrocentas
e vinte e duas mil e quinhentas) de ações classe “C1”, 2.422.500 (dois milhões, quatrocentas e vinte e duas mil e quinhentas) de ações classe “C2” e
4.845.000 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil) de ações classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos),
totalizando R$ 48.450.000,00 (quarenta e oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), que deverão ser integralizadas imediatamente pelos
subscritores, sendo autorizada a compensação de eventuais créditos contra a sociedade; E consequentemente, nova redação do artigo 4º do Estatuto
Social; 6 - Outros assuntos de interesse da sociedade. 6. Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, tendo se
abstido de votar os legalmente impedidos, resultaram aprovadas, nos seguintes termos: Item 1 da Ordem do Dia: Aprovadas por unanimidade, na
sua íntegra, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício social encerrado
em 31/12/2018, as quais foram publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Dia”, edições de 10/04/2019 (anexas); Item 2 da
Ordem do Dia: Dispensada por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício; Item 3 da Ordem do Dia: Aprovada por
unanimidade, a retenção de todos os lucros remanescentes, devendo ser adicionados à conta de Reserva de Lucros para posterior destinação pelos
acionistas. Item 4 da Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas
e montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; Item 5 da Ordem do Dia: Aprovado
por unanimidade, o aumento de Capital de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) para R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões
de reais), totalmente integralizados, da seguinte maneira: 5.1. serão emitidas como bonificação 620.000 (seiscentas e vinte mil) de novas ações, sendo
155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) de ações classe “A”, 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) de ações classe “B”, 77.500 (setenta e sete mil e
quinhentas) de ações classe “C1”, 77.500 (setenta e sete mil e quinhentas) de ações classe “C2”, e 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) de ações classe
“D”, todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.550.000,00
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), pela capitalização de Reservas de Lucros, que serão distribuídas, de forma proporcional, respeitadas as
classes de ações, aos detentores dos direitos; 5.2. serão emitidas 19.380.000 (dezenove milhões, trezentas e oitenta mil) de novas ações, sendo
4.845.000 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil) de ações classe “A”, 4.845.000 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil)
de ações classe “B”, 2.422.500 (dois milhões, quatrocentas e vinte e duas mil e quinhentas) de ações classe “C1”, 2.422.500 (dois milhões, quatrocentas
e vinte e duas mil e quinhentas) de ações classe “C2” e 4.845.000 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil) de ações classe “D”, todas
ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 48.450.000,00 (quarenta e oito
milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), que são subscritas neste ato, de forma proporcional às ações já possuídas e integralizadas por
compensação de créditos contra a sociedade; Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a seguinte nova redação do artigo 4º do Estatuto
Social: “Artigo 4º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), dividido em 280.000.000 (duzentos
e oitenta milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) cada uma, subdivididas em cinco classes: A,
B, C1, C2 e D, sendo 70.000.000 (setenta milhões) de ações classe “A”, 70.000.000 (setenta milhões) de ações classe “B”, 35.000.000 (trinta e cinco
milhões) de ações classe “C1”, 35.000.000 (trinta e cinco milhões) de ações classe “C2”, e 70.000.000 (setenta milhões) de ações classe “D”;” Item 6 da
Ordem do Dia: Quanto a este item, não houve pauta em discussão. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no Livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi
lida, achada conforme e por todos os presentes assinada, aprovada a sua lavratura na forma de sumário, tal qual faculta o parágrafo 1º do artigo 130
da Lei 6.404 de 15/12/1976. 8. Documentos: Boletim de Presenças (Anexo 1), Boletim de Capitalização/Subscrição/Posição Acionária (anexo 2) e
publicações em jornais (Anexo 3). 9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Cícero Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Giacomo Dalla Vecchia. Salto, 24 de abril de
2019. Esta cópia confere com a original lançada no livro próprio. Diretores - Assinaturas: Cícero Dalla Vecchia - Presidente. Giacomo Dalla Vecchia Secretário. Natale Dalla Vecchia. Roberto Benito Júnior. JUCESP nº 334.066/19-0 em 26/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034582-16.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) MARCIA CRISTINA GUARALDO,
CPF 525.289.878-20, que lhe foi proposta ação pelo Procedimento Comum para cobrança referente a prestação
de serviços jurídicos prestados e não adimplidos os honorários na ordem de R$ 4.531,24 (Quatro mil quinhentos
e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) atualizados até Outubro /2017. Encontrando-se a requerida 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.
12 e 13/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016463-06.2014.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani
Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Daniela Ribeiro Martuscelli, inscrita no cadastro
nacional de pessoa fisica CPF sob o nº. 418.518.578-26, filha de Sônia Regina Ribeiro Martuscelli e Vicente
Martuscelli, que por parte de Luiz Schiaveli, lhe foi ajuizada uma Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO, constando na inicial o desejo de ver declarado nulo o Instrumento Particular De
Cessão E Transferência De Direitos Hereditários referente aos imóveis deixados por Francisco Cancero,
em favor de seus genitores: uma casa situada na RuaTobias de Barros nº. 140, antigo nº. 12, SantoAmaro
- SP, medindo 450 metros quadrados, e um apartamento situado na Rua Gibraltar nº. 180, antiga Rua Guaianazes
nº. 218, SantoAmaro - SP, medindo 65 metros quadrados de área total. Encontrando-se a requerida em local
incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital, para que, no prazo de 15 dias, que começará a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, apresente contestação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos
articulados pelo autor. 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.
12 e 13/07

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1102135- 79.2014.8.26.0100 (USUC 1290)ADoutora AlineAparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Anis Camillo Saad, a saber: Eduardo Camillo Saad,
Marina Racy Saad; Nelly Faridy Racy Saad, Fernando Antônio Austregésilo, Fernando Antônio Corte, Vera
Lucia Corte, Sebastião de Godoy Pinheiro, Candida Acatauassu de Godoy Pinheiro, João Paschoalini, Benedicto
Corrêa, Maria de Paula Corrêa, Walter Dezopi Junior, Marcia de Fatima Rutka Dezopi, Maria Natalina
Vaccari Fernandes, José Joaquim Fernandes, Miguel Teófilo, Bernardete Pereira Santos, Teresa de Lourdes
Correa, Milton Kenjy Ibata, Walter Tadeu Amorim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Yoshiro Hayama
e Mitiyo Hayama, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os imóveis localizados
na Rua Clorindo de Oliveira Cajé, nº 43 (lote 25) e nº 41 (lote 26) - Jardim Nelly, 13º Subdistrito Butantã - São
Paulo SP, com área de 144,00 m², contribuinte nº 159.044.0025-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.
12 e 13/07
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CNPJ.MF. 56.642.960/0001-00 - JUCESP/NIRE 35.300.025.687
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data e Local: 24 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Salto, SP, na Rodovia Engenheiro Ermênio Oliveira Penteado,
s/nº, Km 46, Bairro Joana Leite, CEP 13.329-903. 2. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404 de 15/12/1976 e do
artigo 14º do Estatuto Social da Companhia, declarando os presentes terem recebido a convocação e as demonstrações financeiras com mais de um mês de
antecedência. 3. Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, nos termos do Boletim de Presenças (Anexo 1) e,
procuradores eleitos por cada classe de ações, com poderes para o exercício do voto na assembleia, em nome dos outorgantes. 4. Mesa: Presidente:
Sr. Giacomo Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Cícero Dalla Vecchia. 5. Ordem do Dia: 1 - Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2018;
2 - Instalação ou não do conselho fiscal; 3 - Retenção de todos os lucros remanescentes para expansão das atividades da sociedade, uma vez que os juros sobre
capital próprio creditados no exercício superaram o dividendo mínimo; 4 - Manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas e
montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; 5 - Elevação do capital social de
R$ 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais) para R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais) mediante: 5.1. emissão de
84.000.000 (oitenta e quatro milhões) de novas ações, sendo 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe“A”, 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe
“B”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) de ações classe “C2”, e 21.000.000 (vinte e um
milhões) de ações classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), que
serão distribuídas como bonificação, pelo uso de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) da conta de Reserva de Lucros da sociedade; 5.2. emissão
de 36.000.000 (trinta e seis milhões) de novas ações, sendo 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “A”, 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “B”, 4.500.000
(quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”, 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C2” e 9.000.000 (nove milhões) de ações
classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), que deverão ser integralizadas
imediatamente pelos subscritores, sendo autorizada a compensação de eventuais créditos contra a sociedade; E consequentemente, nova redação do artigo
4º do Estatuto Social; 6 - Outros assuntos de interesse da sociedade. 6. Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, tendo
se abstido de votar os legalmente impedidos, resultaram aprovadas, nos seguintes termos: Item 1 da Ordem do Dia: Aprovadas por unanimidade, na sua
íntegra, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício social encerrado em 31/12/2018,
as quais foram publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Dia”, edições de 10/04/2019 (anexas); Item 2 da Ordem do Dia: Dispensada
por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício; Item 3 da Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a retenção de todos os lucros
remanescentes, devendo ser adicionados à conta de Reserva de Lucros para posterior destinação pelos acionistas. Item 4 da Ordem do Dia: Aprovada por
unanimidade, a manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas e montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros Sobre
o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; Item 5 da Ordem do Dia: Aprovado por unanimidade, o aumento de Capital de R$ 1.900.000.000,00 (um
bilhão e novecentos milhões de reais) para R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais), totalmente integralizados, da seguinte maneira:
5.1. serão emitidas como bonificação 84.000.000 (oitenta e quatro milhões) de novas ações, sendo 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “A”,
21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “B”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil)
de ações classe “C2”, e 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “D”, todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos), perfazendo o valor total de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), pela capitalização de Reservas de Lucros, que serão distribuídas, de
forma proporcional, respeitadas as classes de ações, aos detentores dos direitos; 5.2. serão emitidas 36.000.000 (trinta e seis milhões) de novas ações, sendo
9.000.000 (nove milhões) de ações classe “A”, 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “B”, 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”,
4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C2” e 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “D”, todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário
de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), que são subscritas neste ato, de forma
proporcional às ações já possuídas e integralizadas por compensação de créditos contra a sociedade; Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a
seguinte nova redação do artigo 4º do Estatuto Social: “Artigo 4º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos
milhões de reais) dividido em 880.000.000 (oitocentos e oitenta milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, sendo 220.000.000 (duzentos e vinte milhões) de ações classe “A”, 220.000.000 (duzentos e vinte milhões) de
ações classe “B”, 110.000.000 (cento e dez milhões) de ações classe “C1”, 110.000.000 (cento e dez milhões) de ações classe “C2”, e 220.000.000 (duzentos e vinte
milhões) d
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  H 6RRQ &KDQ %DH &3)  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ VXFHVVRU GH +6%& %DQN %UDVLO 6$  %DQFR
0~OWLSOR OKHV DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GD
3URSRVWD GH $EHUWXUD H 0RYLPHQWDomR GH &RQWD GH 'HSyVLWR H &RQWUDWDomR GH 3URGXWRV HRX 6HUYLoRV )LQDQFHLURV
(PSUHVDV$JrQFLDQ(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR ILFDQGR LVHQWRV GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoDP HPEDUJRV VRE
SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
45ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP - Praça João Mendes s/nº - 14º
andar - salas nº 1418/1422 - Centro - CEP01501-900 - Fone: (11) - São Paulo-SP E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 102495982.2018.8.26.0100. O Dr. GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, MM Juiz de Direito da
45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na
forma da lei. FAZ SABER a JOSÉ TAJURU DIPIETRO (RG21.138.795; CPF097.364.74852), que LESSDEN ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA. (anteriormente denominada Central Issa Sistemas e Equipamentos de Cobrança Ltda.) lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM (ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA) tendo por objeto os
imóveis consistentes do apto. 81 do 8º andar do Edif. Cecília Miziara, situado à R.
Prof. Martins Santana, nº 100, esquina da Av. Uberaba, em Indianópolis, 24º Subdistrito;
e unidade autônoma nº 46, localizada no 4º andar ou 5º pavimento do Edifício
Mauritânia, sito à R. Avanhandava, nº 921, no 17º Subdistrito - Bela Vista, nesta
Capital (matrículas nºs 98.407 e 94.382, no 14º e 4º Ofícios de Registrode Imóveis;
contribuintes 041.282.0053-0 e 010.036.0203-7, respectivamente), e a condenação
nas cominações legais., alegando tê-los havido por instrumentos particulares de
compromisso de compra e venda quitados, datados de 28 e 29/08/1997; e que não
logrou obter as escrituras definitivas do réu, titular de domínio. Estando o réu em
lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTEo feito, sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe
será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 04 de julho de 2019.
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UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA / ACIDENTES - 14ª VARA DE
aulina, 80 - 11º andar - sala 1109 - Centro
FAZENDA PÚBLICA - CEP 01501-020 - Fone: 3242.2333 - R. 2043 - São Paulo/SP - E-mail:
a CONHECIMENTO de TERCEIROS. Prazo: 10
sp14faz@tjsp.jus.br - EDITAL
(dez) dias. Proc. nº 0034323-18.2013.8.26.0053. O MM Juiz de Direito da 14ª
Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública / Acidentes, da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr. RANDOLFO FERRAZ DE
CAMPOS, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo e respectivo
Cartório tramitam os autos da ação de D E S A P R O P R I A Ç Ã O movida pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER em face de LUIZ BELMONTE
e OUTROS, tendo por objeto imóveis localizados na Rua Particular A, com
acesso pelo nº 1610 (não oficial, a tinta) da Rua São Cleto, Jardim Denise
(antiga Parada Santa), no 22º Subdistrito - Tucuruvi, nesta Capital, declarados
de utilidade pública por força do Decreto nº 57.930, de 30 de março de 2012,
necessários à construção do Rodoanel Metropolitano de São Paulo, denominado
“Mário Covas”, no seu trecho Norte. Dentre os imóveis foram também atingidos
pela desapropriação, estão os lotes 9-B, 10, 11, 16-A, 18, 20, 21/22, 23, 5, 16B, 19, 6 e 9-A (matriculados sob nºs 268.547, 268.548, 268.549, 268.550,
268.551, 268.552, 268.553, 268.554, 268.555, 268.543, 268.544, 268.545,
268.546, no 15º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, respectivamente).
Contestaram o feito e recusaram a oferta os expropriados Antonio Carlos
Vicente Gomes, Pamela Aparecida da Silva, Marcio Zanonzini, Cilmara
Ferreira da Silva Zanonzini, Simone Patudo Lima, Marco Antonio Scaraficci,
Patrícia Patudo de Lima, Mauro Janucci, Pamela Nascimento Freitas Janucci,
Laura Cardoso de Araujo, Sandor Paes de Figueiredo, Laura Cardoso de
Araújo, Nelson Tadeu Gianucci, Judinália Reis Gianucci, Francisco Carlos
Gianucci, Rita Souza Lobo Gianucci, João Fábio Gianucci, José Carlos dos
Anjos, Laura Peres dos Anjos Batista Cassiano, Adilson Batista Cassiano, Carlos
Eduardo Peres dos Anjos, Danieli Gaeta dos Anjos, Davi Peres dos Anjos Celso
Ferreira Nobre, Rosmary do Carmo Giovani Nobre, Ricardo Giovani Nobre e
Juelina Maria de Brito Nobre, e, para LEVANTAMENTO de 80% da quantia
ofertada pelo expropriante como indenização, foi determinada a expedição do
presente edital com o prazo de 10 dias, a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do disposto no artigo 34 do Decreto-Lei nº
3365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2019.
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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 11/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1EB62 - CONTRATO: 1165641780466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1656 - CASA DE PEDRA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA MARCIO MAZZEI, Nº 196, LOTE C, VILA NOVA
MAZZEI, 22º SUBDISTRITO TUCURUVI - SAO PAULO – SP.
FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA, BRASILEIRO(A), SÓCIO GERENTE,
CPF: 09003641811, CI: 14.380.154-5-SSP/SP CASADO(A) COM YARA REGINA
OTHERO TIOSSI , BRASILEIRO(A), PROFESSORA, CPF: 09148541869,CI:
14.395.541-SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
11 - 12 - 15/07/2019
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BAHEMA S.A.
CNPJ/MF nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração em 03/05/2019
1. Data, Hora e Local: 03/05/2019, às 14h30, na sede social da Companhia. 2. Presença e Convocação:
Conselheiros. Convocação realizada por e-mail enviado em 30/04/2019. 3. Mesa: Presidente: Guilherme
Affonso Ferreira; Secretário: Rodrigo Monteiro de Gouvêa Junqueira. 4. Deliberações: Ratificação da
regularidade da convocação, bem como os seguintes itens da ordem do dia abaixo: a) eleição do seguinte
membro para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a AGO que se realizar em
2021: Cássio Beldi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 43.559.370-5 SSP/SP,
CPF nº 322.292.768-51; b) reeleição dos seguintes membros como Diretores da Companhia, todos com
mandato até a AGO que se realizar em 2021: (i) Frederico Marques Affonso Ferreira, brasileiro, separado
judicialmente, empresário, RG nº 12.239.983-3 SSP-SP, CPF/MF nº 149.073.468-67, como Diretor de
Comunicação; (ii) Guilherme Affonso Ferreira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG nº 43.740.285-X SSP-SP, CPF/MF nº 353.147.828-12, como Diretor Presidente, Diretor de Relações
com Investidores e Diretor Financeiro; e (iii) Bruno Bertolucci Belliboni, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG nº 24.125.125-4, CPF/MF nº 369.514.748-26, como Diretor de Operações; c) e eleição
dos seguintes membros para compor o Comitê Financeiro da Companhia, todos com mandato até a
AGO que se realizar em 2021: (i) Marcelo Walton, brasileiro, casado, RG nº 29.570.141-9 SSP/SP, CPF/MF
nº 369.814.178-71; (ii) Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, separado judicialmente, empresário,
RG 4.405.163 SSP-SP, CPF/MF nº 762.604.298-00; e (iii) Maria Fernanda Rocha Tabacow, brasileira,
divorciada, advogada, RG nº 25.430.215-4-SSP-SP, CPF/MF nº 204.956.538- 02; d) a eleição dos
seguintes membros para compor o Comitê de Governança da Companhia, todos com mandato até a
AGO que se realizar em 2021: (i) Afranio Affonso Ferreira Neto, brasileiro, casado, advogado,
RG nº 12.239.982-1 SSP-SP, CPF/MF nº 130.317.588-62; (ii) Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro,
casado, empresário, RG nº 4.405.163 SSP-SP, CPF/MF nº 762.604.298-00; e (iii) Carlos de Camargo
Penteado Braga, brasileiro, casado, economista, RG nº 12.055.966 SSP-MG, CPF/MF nº 714.275.627-68;
e) a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração, todos com mandato até
a AGO que se realizar em 2021: (i) Cássio Beldi, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
RG nº 43.559.370-5 SSP/SP, CPF/MF nº 322.292.768-59; (ii) Franco Rossato Dal Pont, brasileiro, casado,
economista, RG nº 6.236.082 SSP/MG, CPF/MF nº 036.009.566-63; e (iii) Bruno Cardoso Munhoz
Guimarães Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 35.485.549-3 SSP/SP,
CPF nº 356.419.658-71; f) a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Orientação
Pedagógica, todos com mandato até a AGO que se realizar em 2021: (i) Patricia Konder Lins e Silva,
brasileira, viúva, pedagoga, RG nº 11390763-8 (IFP/RJ), CPF/MF nº 026.073.797-68; (ii) Sonia Maria
Barreira, brasileira, divorciada, empresária, RG nº 7.445.760-3 (SSP/SP), CPF/MF nº 087.226.028-36;
(iii) leda Maria Luz Brito, brasileira, divorciada, professora, RG nº MG 3.022.898 PC/MG-I-I, CPF/MF
nº 374.739.726-34; (iv) Frederico Marques Affonso Ferreira, brasileiro, separado judicialmente, empresário,
RG nº 12.239.983-3 SSP-SP, CPF/MF nº 149.073.468-67; e (v) Claudia Rosenberg Aratangy, brasileira,
casada, educadora, RG nº 4.871.480-X SSP/SP, CPF nº 055.936.098-37; g) no âmbito do Plano de
Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, aprovado em AGE da Companhia em
02/10/2017, a outorga de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia para os
Srs. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Frederico Marques Affonso Ferreira e Bruno Belliboni, nos termos
dos respectivos Contratos de Adesão ao Primeiro Programa de Opções da Bahema S.A., arquivados na
sede da Companhia; h) a autorização para a diretoria assinar contrato de compra de 95% das cotas da
escola Fórum Cultural em Niterói, conforme os termos apresentados; i) o aprofundamento das conversas
com os acionistas da companhia para negociar a emissão de duas debêntures conversíveis, de até R$35
milhões e de até R$100 milhões, buscando o adequamento da estrutura de capital. Como princípio, a diretoria
deve sempre continuar buscando opções mais vantajosas de financiamento; j) a autorização para voltar
a negociar a antecipação de compra da Escola Parque conforme os termos apresentados; e
k) a autorização para negociar um investimento na Escola Mais, considerando que o objetivo da Bahema
é ter a opção de adquirir o controle da escola em algum momento nos próximos 10 anos. 5. Encerramento:
Lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 03/05/2019. Guilherme
Affonso Ferreira - Presidente; Rodrigo Monteiro de Gouvêa Junqueira - Secretário. Conselheiros
Presentes: Afranio Affonso Ferreira Neto, Cássio Beldi, Guilherme Affonso Ferreira, Maria Fernanda
Rocha Tabacow, Franco Rossato Dal Pont, Marcelo Walton, João Alceu Amoroso Lima. JUCESP nº
347.599/19-9 em 03/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  'DQLHO )DEUHWWL QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$0(/,$62$5(69,6&$55$5*&3)TXHSRU
HVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU-XQWD(GXFDomRGD&RQYHQomR
%DWLVWDGR(VWDGRGH6mR3DXOR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR 
H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH
3URFHVVR &LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH 
TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGH H
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &DUORV (GXDUGR %RUJHV )DQWDFLQL
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD-RVp0DULD6LP}HVGH)UHLWDV)HUQDQGHV
)DIH &3) TXH)XQGDomR$UPDQGR$OYDUHV3HQWHDGROKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR
&RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DEULO GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $GHVmR GH 3UHVWDomR
GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP 
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHMXQKRGHH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U *XVWDYR &RXEH GH &DUYDOKR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D (VWHOD 0RQWL 6HPHQFDWR &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH
&REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR
HPSUpVWLPR SHVVRDO VRE R Q  FDUWHLUD  FRQWD  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7DPDUD+RFKJUHE0DWRVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 5(-%
%UDVLOHLUR&3)  FRPHQGHUHoRj$Y*GH/%4/RWHDPHQWR%03&(3 *RLDQLD*25&
(/7'$0(&13-  FRPHQGHUHoRj$Y*GH/%4/RWHDPHQWR%03&(3 *RLDQLD
*2TXH+6%&%%6$%0OKHVDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH GHFRUUHQWH
GR&RQWUDWRGH$EHUWXUDGH/LPLWHGH&UpGLWRHP&RQWD&RUUHQWH&KHTXH(VSHFLDO(PSUHVDULDO,PSOHPHQWDGRQD&RQWD&RUUHQWH
GHWLWXODULGDGHGD(PSUHVD5HTXHULGD(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRVGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHV
DGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDPHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGR
([HFXWLYR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XVWDYR+HQULTXH%UHWDV0DU]DJmR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 50-(0%UDVLOHLUR &3)Q   TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH0RQLWyULDSRUSDUWHGH+6%&%%6$%0DOHJDQGRHPVtQWHVHSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5
PDUoR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH &KHTXH (VSHFLDO Q 
 &RQWUDWR GH &UpGLWR 3DUFHODGR *LUR
)iFLO Q 
 H &RQWUDWR GH &UpGLWR 3DUFHODGR *LUR )iFLO Q 
 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU
LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD
TXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSDJXHRGpELWR ILFDQGR
LVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 1mR VHQGR
FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '$1,(/'¶(0,',20$57,16QDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  +286( 62/8&2(6 /7'$ &13-  FRP HQGHUHoR j 5XD $SLQDMHV 
3HUGL]HV &(3  6mR 3DXOR  63 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH
GH (FRV\VWHP &RPHUFLR GH 3XULILFDGRUHV /WGD (33 REMHWLYDQGR D FRQFHVVmR GD WXWHOD DQWHFLSDGD SDUD R ILP GH
VXVWDUSURYLVRULDPHQWHRVHIHLWRVGRSURWHVWRGDGXSOLFDWDPHUFDQWLOSRULQGLFDomRQRILFLDQGRVHQHVVH
VHQWLGR R  7DEHOLmR GH 3URWHVWR GH /HWUDV H 7tWXORV GHVWD &DSLWDO H R 6HUDVD ([SHULDQ MXOJDQGR D SUHVHQWH DomR
WRWDOPHQWH SURFHGHQWH SDUD WRUQDU HIHWLYRV RV HIHLWRV GD WXWHOD SUHWHQGLGD H WRUQDU GHILQLWLYD D VXVWDomR GR SURWHVWR
GHFODUDQGR LQH[LJtYHO D UHIHULGD GXSOLFDWD UHFRQKHFHQGR RXWURVVLP D DQWHULRULGDGH GD UHVLOLomR GR FRQWUDWR HQWUH
D UHTXHULGD H D UHTXHUHQWH EHP FRPR VHMD FRQGHQDGD D UHSDUDU RV GDQRV PRUDLV FXMD LQGHQL]DomR UHTXHU VHMD
DUELWUDGD SRU HVWH -Xt]R VXJHULQGR R LPSRUWH GH 5  DOpP GD FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GDV GHPDLV
FRPLQDo}HVOHJDLV&RQFHGLGDDWXWHODHHVWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRV
DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV
3URFHVVRQ2'U(XULFR/HRQHO3HL[RWR)LOKR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH
6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD$JRVWLQKR'$OpVVLR0DULD&DURQH'$OpVVLR9LWR'$OpVVLR)LORPHQD)UXJLV'$OpVVLR(VWDQLVODX&LDVFD
0DULD(OYLUD%DSWLVWDGRV6DQWRV&LDVFD-RVp9DQLQ0DULD3DVFDOLFFKLR9DQLQ9LWDQWRQLR3DVFDOLFFKLR$QD9DQLQ3DVFDOLFFKLR
*LXVHSSH'$SULOH 5* H/XFUpFLD'$OHVVLR'$SULOH 5*&3) KHUGHLURVHRXVXFHVVRUHV
TXH0DUFR$QW{QLR&RUUHDGD5RFKD0DXUtFLR&RUUHDGD5RFKDFDVDGRFRP5HJLQDGH)UHLWDV&DUOLP5RFKD0DULOGD&RUUHDGD
5RFKD0DUOHQH3HQKD&RUUHDGD&RVWDFDVDGDFRP-RVp)HUUHLUDGD&RVWD0DULD$SDUHFLGD&RUUHDGRV$QMRVFDVDGDFRP$QW{QLR
$OYHV'RV$QMRVOKHVDMXL]DUDPDomR'HFODUDWyULDGH,QH[LVWrQFLDGH'pELWRFF$GMXGLFDomR&RPSXOVyULDGH3URFHGLPHQWR&RPXP
REMHWLYDQGRDDGMXGLFDomRGRLPyYHOWHUUHQRVLWXDGRQD5XD&DWHUHWrHVTXLQDGD5XD3URIHVVRU)ODYLRGD)RQVHFDFRQVWDQWH
GRORWHQGDTXDGUD$GR-DUGLP9LOD5LFDQR6XEGLVWULWR6DQWR$PDUR63FRPDiUHDGHPðREMHWRGDPDWUtFXOD
QMXQWRDR&5,GD&DSLWDO63&RQWULEXLQWHQ$GTXLULGRSHORVUHTXHUHQWHVDWUDYpVGR&RQWUDWR
3DUWLFXODUGH&RPSURPLVVRGH9HQGDH&RPSUDHLVTXHQmRKRXYHRXWRUJDGHHVFULWXUDGHILQLWLYD(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDU
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPUHVSRVWDVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHMXQKRGHH

São Paulo, sexta-feira, 12 de julho de 2019
m

ISEC SECURITIZADORA S.A - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 5ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 5ª Série da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos
Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 19 de agosto de 2019, às 11 horas, na Rua
Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos da cláusula 15.4 do
Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar e/ou
discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Deliberar a respeito da revisão da fórmula relacionada ao cálculo dos juros
do CRI, constante na cláusula 4.6 do Termo de Securitização e autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário para que
corrijam as informações, de modo que a respectiva cláusula passe a vigorar com a redação correta; II. Autorizar a
Securitizadora e o Agente Fiduciário a ﬁrmarem todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações acima,
inclusive os aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos necessários para
efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação com a presença dos titulares
que representam, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda convocação
com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 15.9. do Termo de Securitização. Procuração: Os titulares
dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular,
acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários
para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de
gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário e
devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de
modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida
assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br,
juridico@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua
sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como,
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 06 de julho de 2019.
ISEC SECURITIZADORA S.A
10, 11 e 12/07
Agrostahl S.A. - Indústria e Comércio.
CNPJ 45.493.772/0001-40 - NIRE 3530002162-2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 31/05/2019
Aos 31/05/2019, às 10hs, na sede social, à Rodovia Raposo Tavares km 67, Distrito Industrial da cidade e município de Mairinque/SP,
reuniram-se os acionistas da Agrostahl S.A. Indústria e Com
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CLIR Empreendimento Imobiliário - SPE S.A

CNPJ: 16.833.685/0001-97 - NIRE: 35.300.512.391
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas convocados para se reunirem em AGE na sede social, Rua Tabapuã, 500, 11º andar, CEP 04533-001,
São Paulo/SP no dia 23.07.2019, 9hs em 1ª convocação com a presença de acionistas que representem a maioria do capital social ou às 9:30hs, em 2ª convocação com qualquer número de presentes para tratar da seguinte ordem do dia: a)
Redução do capital social de R$ 95.684.676,00 em R$ 16.714.874,00, mediante cancelamento de 16.714.874 ações sendo a redução correspondentes a igual número de ações dos grupos de ações 9 e 11 (3.411.181 ações cada um dos dois
grupos), 20 e 21 (3.667.042 ações cada um dos dois grupos) e 28 (2.558.428 ações) vinculadas aos galpões 9, 11, 20,
21, e 28, respectivamente, sendo essas ações de titularidade dos acionistas Rio Formoso Negócios e Participações Ltda.
(9), Habib Participações Ltda. (11), Saigh Administração de Bens Próprios EIRELI (20 e 21) e IMGTS - Administração de
Bens Próprios Ltda. em conjunto com Stock It Administração de Bens Próprios Ltda. (28); b) aprovação da entrega aos
acionistas dos galpões respectivos e acima indicados, vinculados aos grupos de ações cancelados, em pagamento do valor de suas ações, através da competente escritura pública; c) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos
os atos necessários à formalização dos atos acima mencionados, e; d) consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social adaptando-o ao novo capital social de R$ 78.969.802,00 e sua vinculação aos 26 grupos de ações remanescentes. São Paulo, 26.06.2019. CLIR - Empreendimento Imobiliário - SPE S/A - Bernardo Nebel First- Diretor.

BAHEMA S.A.
CNPJ/MF nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29/04/2019
1. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2019, às 09:30 horas, na sede social da Companhia. 2. Convocação:
Publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e no jornal “O Dia” nas edições de 29 e 30/03/2019
e 02/04/2019. 3. Publicações legais: Relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes elaborado pela Grant
Thornton Auditores Independentes (“Auditores Independentes”), relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/2018, publicados em 28/03/2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia,
arquivados na sede social e disponibilizados nos websites da CVM e da B3. 4. Presença: acionistas
representando 72,36% do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos
Acionistas e pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3,
do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos
da regulamentação da CVM. Presentes, também, integrantes da administração da Companhia,
o Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor e o representante dos Auditores Independentes, o Sr. Régis
Santos. 5. Mesa: Presidente: Guilherme Affonso Ferreira Filho; Alexandre Fressa Di Lolli - Secretário.
6. Ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes; (2) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31/12/2018, com utilização de reserva de lucro e parte da reserva legal para absorção
do prejuízo apurado; (3) definir o número de membros do Conselho de Administração e eleição dos
membros do Conselho de Administração; e (4) fixar o montante global da remuneração dos administradores
para o exercício social de 2019. 7. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:
(1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGO e
do mapa de votação consolidado, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as
declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e
autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia; e (3) foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos
acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º da Lei das S.A. 8. Deliberações: Aprovado: (1) Por maioria
dos votos proferidos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, o relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores externos
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. (2) Aprovar, a Proposta da
Administração da Companhia para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018,
com utilização de parte da reserva legal para absorção do prejuízo apurado, conforme segue: (i) absorção
do prejuízo acumulado do exercício pela reserva legal no montante de R$2.066 mil. Registra-se que,
(i) o prejuízo da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018 foi de R$ 2.108 mil; e
(ii) após a absorção integral do prejuízo do exercício proposto acima, o saldo da Reserva Legal no
montante de R$2.239 mil, passa a ser de R$173 mil. (3) Aprovar, por unanimidade, o número de
7 membros titulares e 7 suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger
os seguintes membros titulares e suplentes em substituição aos membros do Conselho de Administração:
(a) como membros titulares, foram eleitos: (i) Sr. Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, separado
judicialmente, empresário, RG nº 4.405.163 SSP-SP, CPF/MF nº 762.604.298-00; (ii) Sr. Afranio Affonso
Ferreira Neto, brasileiro, casado, advogado, RG nº 12.239.982-1 (SSP-SP), CPF/MF nº 130.317.588-62;
(iii) Sr. João Alceu Amoroso Lima, brasileiro, casado, economista, RG nº 62.977.724-X SSP-SP,
CPF/MF nº 787.488.287-34; (iv) Sr. Cássio Beldi, solteiro, administrador de empresas, RG nº 43.559.370-5
SSP/SP, CPF/MF nº 322.292.768-59; (v) Sr. Franco Rossato Dal Pont, brasileiro, casado, economista,
RG nº 6.236.082 SSP/MG, CPF/MF nº 036.009.566-63; (vi) Sra. Maria Fernanda Rocha Tabacow,
brasileira, divorciada, advogada, RG nº 25.430.215-4 SSP/SP, CPF/MF nº 204.956.538-02; e
(vii) Sr. Marcelo Walton, brasileiro, casado, RG nº 29.570.141-9 SSP/SP, CPF/MF nº 369.814.178-71; e
(b) como membros suplentes dos conselheiros de administração titulares, foram eleitos, respectivamente:
(i) Sra. Monica Affonso Ferreira Mation, brasileira, casada, engenheira, RG nº 5.980.049 SSP-SP,
CPF/MF nº 005.695.638-01; (ii) Sra. Ana Maria Afonso Ferreira Bianchi, brasileira, casada, socióloga,
RG nº 3.285.040 SSP/SP, CPF/MF nº 526.375.148-68; (iii) Sr. Bruno Bertolucci Belliboni, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG nº 24.125.125-4, CPF/MF nº 369.514.748-26; (iv) Sr. Daniel
Trevisan Aidar, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 26.206.104-1 SSP/SP,
CPF nº 348.713.748.82; (v) Sr. Geraldo Bernardes Franco de Moura, brasileiro, solteiro, administrador
de empresas, RG nº 7.302.748 SSP/MG, CPF nº 953.746.636-15; (vi) Sr. Romulo Faccini Castanho,
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 24.200.400-3 SSP-SP, CPF/MF nº 275.264.818-93; e
(vii) Sr. Ricardo Parciasepe Dittmer, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 354544421 SSP-SP, CPF/MF nº 406.201.968-07. O prazo de mandato dos membros titulares e suplentes do
Conselho de Administração da Companhia será de 2 anos a contar da presente data ou até a AGO que
examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, o que ocorrer antes, podendo
ser reeleitos. (4) Aprovar a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2019, a se encerrar em 31/12/2019, no valor de até R$5.400.000,00. 9. Encerramento:
Lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada. Acionistas presentes: Presente: Guilherme
Affonso Ferreira Filho. Por meio de Boletim de Voto a Distância recebidos: Mint Educação Fundo de
Investimento em Ações; Guilherme Affonso Ferreira Filho, Agathos Participações e Empreeendimentos
S.A.; Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira; Frederico Marques Afonso Ferreira; Teorema Gestão de
Ativos Ltda.; Ana Maria Afonso Ferreira Bianchi; Silvia Maria A. Ferreira de Almeida Prado; Caio Graco
Bianchi; Mint Batalha Value Fia; Bruno Bertolucci Belliboni; Cristiana Affonso Ferreira; Afranio Affonso
Ferreira Neto; Lupa Fim Credito Privado Investimento no Exterior. São Paulo, 29/04/2019. Guilherme
Affonso Ferreira Filho - Presidente da Mesa; Alexandre Fressa Di Lolli - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 332.410/19-5 em 24/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1045110-06.2017.8.26.0100. O Dr. Marcos
Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Ana Maria Jabbur CPF 990.318.508-10,
que Academia Gaviões Perdizes Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 26.122,43 (maio/17), referente ao
cheque 000018, ag. 7894, Banco Bradesco. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a expedição de edital para:
citação, 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 penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da execução;
intimação da penhora havida sobre os veículos: placa GIU4411, modelo I/KIA SOUL EX1.6 FF AT 12/13; placa EMN-5357,
modelo FORD/FOCUS HC Flex 2010; placa GBU 5371, modelo MITSUBICHI ASX 2.0, 15/16. Passando a fluir do prazo supra,
o prazo de 15 dias para opor embargos. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
[11,12]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021200-47.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) CRISTIAN STERNBERG, Brasileiro, RG 179840861, CPF 267.033.998-08, com endereço à Agostinho
Gomes, 1326, Apto 2108, Ipiranga, CEP 04206-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Luciano Domingos Gomes, alegando em síntese: Inadimplemento de honorários advocatícios.
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 3 (três) dias, a contar da citação, sob pena de penhora ou arresto de tantos bens
quantos bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil). O executado deverá ter ciência de
que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de
embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15
(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o
depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento 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 28 de março de 2019.
[11,12]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 032859952.2009.8.26.0100 (USUC 966) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Maria Alice Ramos e Silva, Eurico Ramos Amorim, Zenilda Ramos Amorim, Maria Auxiliadora Ramos Amorim, Ryad
Simon, Maria Alice Cristina Amorim Catunda, Heitor Valladão Catunda, Maria Virgínia Ramos Amorim, Eurico Ramos Amorim
Junior, Dainê Bonini Ramos Amorim, Maria Tereza Ramos Amorim Garcia, José Carlos Garcia, José Artur Ramos Amorim, Alda
Valéria de Almeida Ramos Amorim, Mario Ramos Amorim, Maria José Meira Ramos Amorim, Maria Augusta Ramos Amorim,
Yvonne Ramos Amorim, Yvonne ou Yvone Neves Baptista Cardoso, Berta Ramos Amorim ou Bertha Amorim Affonso,
Agostinho Luiz Affonso ou Agostinho Luiz Afonso, Luiz Agostinho Amorim Affonso, Rosângela Rodrigues Amorim Afonso,
Carmen Ramos Amorim ou Maria Carmen Amorim Neves Baptista, Rômulo Neves Batista, Fernando Antônio Neves Baptista,
Eurico Cesar Neves Baptista, Afonso Arthur Neves Baptista, Teresa Araújo Neves Baptista, Maria Clementina Neves Baptista
Mendes Rodrigues, Nelson Mendes Rodrigues, Mario Augusto Neves Baptista, Romulo Neves Baptista Filho, Fernando Antônio
Neves Baptista, Ana Maria Pedron Loyo, José Maria Neves Baptista, Maria Luiza Ramos e Silva ou Maria Luiza Ramos Paim de
Andrade, José Paim de Andrade, Marcia Paim de Andrade, Mônica Paim de Andrade Zanetti, Anselmo Zanetti, José Paim de
Andrade Júnior, Daisy Aparecida Haik Paim de Andrade, Marco Antônio Paim de Andrade, Rosana Junqueira Franco Paim de
Andrade, Gilberto Ramos e Silva, Virgínia Vendramini Ramos e Silva, Arthur Ramos e Silva, Arthur Ramos e Silva Junior,
Elisabeth Rebecca Ramos e Silva, Eurico Ramos Amorim ou Eurico Soares Amorim, Virgínia Ramos Amorim, Beatriz Ramos
Lins ou Beatriz Ramos Amorim, Ismael Barreto Lins, Tereza Ramos Silva, Clóvis de Arroxelas Galvão Carapeba, Luiz Ramos e
Silva, Carmen Falcon Ramos e Silva, Esther Barsotti Altieri, Matheus Altieri, José Maria Ramos Amorim, Celina Sanson Amorim,
Carmela Beatriz Ramos Amorim Calabretta, Angelo Calabretta Neto, Virgínia Célia Ramos Amorim Gazineu, José Rubens
Gazineu, Maria José Ramos Amorim Vitale, Nilson Riga Vitale, Beatriz Ramos Amorim Marini, Antônio Marini Neto, José Maria
Ramos Amorim Filho, Maria Cristina Braga Amorim, Luigi Leoni, Afonsa Marchi Leoni, Walter Fusco, Ristori Rondon, Nathalia
Rondon, Romeu Rampinelli, Maria Thereza de Arruda Paes Rampinelli, Vilma Justi Rondon, Márcio Rondo, Eliana Gaggini
Rondon, Fernando Romero, Maria Josilda Fernandes Romero, Douglas Romero, Daniel Romero, José Ribeiro, Aparecida C.C.
Ribeiro, Morelate Distribuidora de Auto Peças Ltda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Natalino Constâncio Ferreira, Inez Deziderio Ferreira e
Eleutério Pinheiro Manuel das Dores, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Valentino Cardoso, nº 168 - Vila Jaraguá, 31º Subdistrito Pirituba - São Paulo - SP, com área de 240,03 m²,
contribuinte nº 124.171.0001-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[11,12]

(GLWDOGHH/HLOmRGREHPLPyYHOHSDUDLQWLPDomRGRVH[HFXWDGRV52//(;6$,1'Ó675,$(&20e5&,2
&13-  1(/621 5($/ '8$/,% 5*66363 &3)  $/%(572
'8$/,% &3)5* HVXDHVSRVD(/9,5$5($/'8$/,%-2®2%$37,67$'8$/,%<
1$*,%'8$/,%HGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR (;(&8d®2'(7Ì78/2(;75$-8',&,$/
352&(662  UHTXHULGD SRU .(/3(1 2,/ %5$6,/ /7'$ 2 'U *XLOKHUPH 6LOYD H
6RX]D-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,±6DQWR$PDUR63QDIRUPDGDOHLHWFQRVWHUPRVGR
$UWGR1&3&)$=6$%(5OHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[RGHVFULWRDWUDYpVGRSRUWDOGHOHLO}HVRQOLQHGD
$UJR1HWZRUN/HLO}HV ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEUDWUDYpVGROHLORHLURRILFLDO3+,//,3(6$1726,f,*8(=
20(//$-8&(63QHPFRQGLo}HVTXHVHJXH%(08PWHUUHQRHVXDVUHVSHFWLYDVEHQIHLWRULDVVLWXDGRVQR
%DLUURGR5LR$FLPD]RQDUXUDOGRGLVWULWRH0XQLFtSLRGH%LULWLED0LULPGHVWD&RPDUFDFRPDiUHDGHKDRX
DOTXHLUHVFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVPHWUDJHQVHFRQIURQWDo}HVVHJXLQWHVFRPHoDQXPDSDOPHLUDRQGHH[LVWHXP
PDUFRMXQWRDRFyUUHJRGDtVHJXHFRP¶6(HXPDGLVWkQFLDGHPVSRUXPDFHUFDHDWpDOFDQoDUXP
RXWUR PDUFR GHVWH SRQWR GHIOHWH D HVTXHUGD DFRPSDQKDQGR D FHUFD FRP UXPR GH ¶1( H XPD GLVWDQFLD GH
PVDWpDOFDQoDUXPPDUFRQDEHLUDGDHVWUDGDWHQGRFRPRGLYLVDV3HGUR5RPHURGHVWHSRQWRFRPXPD
GHIOH[mR SDUD D HVTXHUGD DFRPSDQKDQGR R PHLR GD HVWUDGD FRP UXPR 1( H XPD GLVWDQFLD GH PV DWp
DOFDQoDU R PDUFR SHUWR GD SRUWHLUD GHVWH SRQWR FRP XPD GHIOH[mR SDUD D HVTXHUGD VHJXH SHOR PHLR GD HVWUDGD
FRPUXPRGH¶1(HXPDGLVWkQFLDGHPVDWpDSRQWHGRFyUUHJRRQGHH[LVWHXPPDUFRGLYLGLQGRFRP
R³6LWLR6mR-RVp´GDtVHJXHFRPXPDGHIOH[mRSDUDDHVTXHUGDDFRPSDQKDQGRRFyUUHJRFRPRUXPR62DWp
DOFDQoDUDSDOPHLUDFRPXPDGLVWDQFLDHPUHWDGHPVRQGHSDUWLPRVHQFHUUDQGRDiUHDGHKDRX
DOTXHLUHVPDWULFXODGR&5,GH0RJLGDV&UX]HV63,1&5$iUHDWRWDOiUHD
H[SORUDGDiUHDH[SORUiYHOPyGXORQGHPyGXORVIUDomRPtQLPDGHSDUFHODPHQWR&RQVWD
FRQIRUPH5KLSRWHFDHPIDYRUGR%DQFR%DPHULQGXV6$FRQIRUPH5KLSRWHFDHPIDYRUGR%DQFR%&16$
&13-   FRQVWD FRQIRUPH $Y TXH R LPyYHO IRL $552/$'2 j YLVWD GD UHTXLVLomR Q
 GDWDGD GH  H FRQIRUPH $Y TXH R LPyYHO IRL $552/$'2 j YLVWD GD UHTXLVLomR Q
 GDWDGD GH  $9$/,$d®2 727$/ '2 ,0Ð9(/ 5 HP 1RYHPEUR
'e%,72(;(48(1'2²)/65$78$/,=$'2$7e0$,2'( 'e%,726,37802*,
'$6&58=(61®2,1)250$'2&2168/7$'2(0'$7$6'26/(,/¯(6²OHLOmRTXHWHUiLQtFLR
QRGLDGHMXOKRGHjVKRUDVHQFHUUDQGRVHQRGLDGHMXOKRGHjVKRUDVHSDUD
HYHQWXDO VHJXQGR OHLOmR TXH VHJXLUVHi VHP LQWHUUXSomR HQFHUUDQGR QR GLD  GH DJRVWR GH  jV 
KRUDV &21',d¯(6 '( 9(1'$ ² 6HUi FRQVLGHUDGR DUUHPDWDQWH DTXHOH TXH GHU ODQFH LJXDO RX PDLRU TXH D
DYDOLDomR OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR OHLOmR &DVR
QmRKDMDSURSRVWDVSDUDSDJDPHQWRjYLVWDVHUmRDGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDGHYHQGR
DQWHFHGHURLQtFLRGHFDGDOHLOmRQHFHVViULRVLQDOQmRLQIHULRUDGRYDORUGDSURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWp
PHVHVPHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHORtQGLFHGR(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVD
DSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(172
±2SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGRDWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$
DWUDYpVGRVLWH ZZZEEFRPEU QR SUD]R GH DWp  KRUDV GD UHDOL]DomR GR OHLOmR (P DWp  KRUDV DSyV R HQFHU
UDPHQWR GR /HLOmR FDGD DUUHPDWDQWH UHFHEHUi XP HPDLO FRP LQVWUXo}HV SDUD GHSyVLWR $UW  ,9 GR 1&3& 
&20,66®2'2/(,/2(,52² FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH 
H GHYHUi VHU SDJD PHGLDQWH '2& 7(' RX GHSyVLWR HP GLQKHLUR QR SUD]R GH DWp  XP  GLD ~WLO D FRQWDU GR
HQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWDDVHULQIRUPDGDSHOR/HLORHLUR2ILFLDO'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17(
²(YHQWXDLVGpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGD
PHGLDQWHDSUHVHQWDomRGHH[WUDWRSHORDUUHPDWDQWHDR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRV
GHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRRGLVSRVWRQRDUWLJRLQFLVR9,GR&&RXVHMDVHUiH[WLQWRGHVGHTXHR
FUHGRUWHQKDVLGRGHYLGDPHQWHQRWLILFDGRFLHQWLILFDGR2EHPVHUiDOLHQDGRQRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXHVH
HQFRQWUDVHQGRDYHULILFDomRGHGRFXPHQWDOGHJUDYDPHVFUHGRUHVHGHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH
TXH VHUi UHVSRQViYHO SHOR HYHQWXDO UHJXODUL]DomR TXH VH IDoD QHFHVViULD 2V DWRV QHFHVViULRV SDUD D H[SHGLomR
GH FDUWD GH DUUHPDWDomR UHJLVWUR ,7%, LPLVVmR QD SRVVH H GHPDLV SURYLGrQFLDV VHUmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
DUUHPDWDQWH $UW³FDSXW´HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRV
DWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD(PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRWDOLQIRUPDomRVHUiHQFDPLQKDGDDR00-Xt]RFRPSHWHQWH
SDUDDDSOLFDomRGDVPHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV 'Ó9,'$6((6&/$5(&,0(1726 3HVVRDOPHQWHSHUDQWHR2ILFLR
RQGH HVWLYHU WUDPLWDQGR D DomR RX DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU
3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR RV H[HFXWDGRV VXDV F{QMXJHV VH FDVDGRV
IRUHPRVFUHGRUHVKLSRWHFiULRVHGHPDLVLQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMDPORFD
OL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDO'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6

(',7$/(/(,/®2'2%(0,0Ð9(/$%$,;2'(6&5,72&21+(&,0(172'((9(178$,6,17(5(66$'26
1$/,'((,17,0$d®2'26(;(&87$'26(63Ð/,2'(0$5,$*25(7(6$/'$1+$',1,= 5*Q
&3)VRERQ (63Ð/,2)5$1&,6&2'$6&+$*$6)(55(,5$',1,= 5*Q&3)
Q   D KHUGHLUD 9È1,$ 6$/'$1+$ ',1,= &3)  EHP FRPR VHX PDULGR VH
FDVDGDIRU$&5('25$35()(,785$'2081,&,3,2'(6®23$8/2HGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRV
DXWRVGDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD,QGHQL]DomRSRU'DQR0RUDOPRYLGDSRU0$5,$$8*867$'26
6$17269(,*$ &3)VRERQ (63Ð/,2'(-26e52%(572'$6,/9$9(,*$UHSUHVHQWDGR
SRUVXDF{QMXJHVXSpUVWLWH0$5,$$8*867$'266$17269(,*$352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH
6LOYDH6RX]DQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5$72'2648$1726(67((',7$/9,5(028'(/(&21+(&,0(172
7,9(5(0($48(0,17(5(66$53266$TXHOHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[RGHVFULWRDWUDYpVGRSRUWDOGHOHLO}HVRQ
OLQH GD $UJR 1HWZRUN /HLO}HV  ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU DWUDYpV GR OHLORHLUR RILFLDO 3+,//,3( 6$1726
,f,*8(=20(//$-8&(63QHPFRQGLo}HVTXHVHJXH%(0GHXPWHUUHQRHVXDVUHVSHFWLYDVEHQIHLWRULDV
VLWXDGRVj5XD6HWHDWXDO5XD0DHVWUR9RQ.DUDMDQ9LOD6RQLD6mR3DXOR63&(3ODGRHVTXHUGR
FRQVWDQWHQRORWHGDTXDGUD-GR3DUTXH6{QLD%DLUURGD3LUDMXVVDUD6XEGLVWULWR6DQWR$PDURGLVWDQWHPDLV
RXPHQRVPGRLQtFLRGDHVTXLQDHQWUHD5XD6HWHH5XDPHGLQGRPGHIUHQWHGRODGRGLUHLWRGHTXHP
GHVWD UXD ROKD SDUD R ORWH PHGH P GR ODGR HVTXHUGR PHGH P H QRV IXQGRV PHGH P HP OLQKD
TXHEUDGDHQFHUUDQGRXPDiUHDWRWDOGHPðFRQIURQWDQGRGHDPERVRVODGRVHQRVIXQGRVFRP,]DLDV'RPLQJXHV
VXD PXOKHU H RXWURV FRQWULEXLQWH  PDWULFXOD  GR  &5,63 &RQVWD FRQIRUPH $Y
UHJLVWUR GD SHQKRUD H[HTHQGD $9$/,$d®2 727$/ '2 ,0Ð9(/ 5 HP $EULO $9$/,$d®2
'(  '2 ,0Ð9(/ 5 HP $EULO 'e%,72 (;(48(1'2 $78$/,=$'2 $7e $%5,/ '( 
5 'e%,726 '( ,378 (0  5 'e%,726 1$ ',9,'$ $7,9$ (0 
5 '$7$6 '26 /(,/¯(6   OHLOmR TXH WHUi LQtFLR QR GLD  GH MXOKR GH  jV  KRUDV
HQFHUUDQGRVHQRGLDGHMXOKRGHjVKRUDVHSDUDHYHQWXDOVHJXQGROHLOmRTXHVHJXLUVHiVHP
LQWHUUXSomRHQFHUUDQGRQRGLDGHDJRVWRGHjVKRUDV&21',d¯(6'(9(1'$6HUiFRQVLGHUDGR
DUUHPDWDQWHDTXHOHTXHGHUODQFHLJXDORXPDLRUTXHDDYDOLDomR OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDO
RX VXSHULRU D  GR YDORU GD DYDOLDomR  OHLOmR  &DVR QmR KDMD SURSRVWDV SDUD SDJDPHQWR j YLVWD VHUmR
DGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDGHYHQGRDQWHFHGHURLQtFLRGHFDGDOHLOmRQHFHVViULRVLQDO
QmRLQIHULRUDGRYDORUGDSURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWpPHVHVPHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHORtQGLFHGR
(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DU
ÒQLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(1722SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGR
DWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$DWUDYpVGRVLWHZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDV
GDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmRFDGDDUUHPDWDQWHUHFHEHUiXPHPDLOFRP
LQVWUXo}HVSDUDGHSyVLWR $UW,9GR1&3& &20,66®2'2/(,/2(,52 FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORU
GDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH HGHYHUiVHUSDJDPHGLDQWH'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLUR
QRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWDDVHULQIRUPDGDSHOR/HLORHLUR2ILFLDO
'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17((YHQWXDLVGpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpD
GDWD GR OHLOmR VHUmR SDJRV FRP R SURGXWR GD YHQGD PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH H[WUDWR SHOR DUUHPDWDQWH DR 00
-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRVGHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRRGLVSRVWRQRDUWLJR
LQFLVR9,GR&&RXVHMDVHUiH[WLQWRGHVGHTXHRFUHGRUWHQKDVLGRGHYLGDPHQWHQRWLILFDGRFLHQWLILFDGR2EHP
VHUi DOLHQDGR QR HVWDGR GH FRQVHUYDomR HP TXH VH HQFRQWUD VHQGR D YHULILFDomR GH GRFXPHQWDO GH JUDYDPHV
FUHGRUHVHGHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHTXHVHUiUHVSRQViYHOSHORHYHQWXDOUHJXODUL]DomRTXHVH
IDoDQHFHVViULD2VDWRVQHFHVViULRVSDUDDH[SHGLomRGHFDUWDGHDUUHPDWDomRUHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHH
GHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UWFDSXWHH$UWGR1&3& 
2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD(PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRWDO
LQIRUPDomRVHUiHQFDPLQKDGDDR00-Xt]RFRPSHWHQWHSDUDDDSOLFDomRGDVPHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV 'Ó9,'$6
( (6&/$5(&,0(1726 3HVVRDOPHQWH SHUDQWH R 2ILFLR RQGH HVWLYHU WUDPLWDQGR D DomR RX DLQGD SHOR WHOHIRQH
  H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU
)LFDQGR RV H[HFXWDGRV (63Ð/,2 '( 0$5,$ *25(7( 6$/'$1+$ ',1,= 5* Q  &3) VRE R Q
  (63Ð/,2 )5$1&,6&2 '$6 &+$*$6 )(55(,5$ ',1,= 5* Q  &3) 1
  D KHUGHLUD 9È1,$ 6$/'$1+$ ',1,= &3)  EHP FRPR VHX PDULGR VH FDVDGD
IRU$&5('25$35()(,785$'2081,&,3,2'(623$8/2HGHPDLVLQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HV
VXSUDFDVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDO'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGH
MXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 

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 complement ares 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 10/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EB54 - CONTRAT O: 102354136404-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0235 - SE
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA RIO VERDE,Nº 451, APARTAMENTO 103, -10º ANDAR,
EDIFICIO MAI-SO, VILA ISMENIA, 4º SUBDISTRITO- NOSSA SENHORA DO O.
CABENDO-LHE O DIREITO A VAGA DE GARAGEM COLETIVAM PARA UM
AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO PEQUENO OU MEDIO, EM LOCAL
INDETERMINADO.
SAO PAULO/SP
MARISA DE FATIMA FERNANDES CARNEIRO, BRASILEIRA, COMERCIANTE, CPF:
50125575904, CI: 3.669.688-5-PR CASADA.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
10 - 11 - 12/07/2019
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Intimação - Prazo 20 dias Cumprimento de sentença (0033322-41.2019.8.26.0100) Processo principal: 1017340-72.2016.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza
de Direito da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Luciano Ribeiro Dantas,
CPF 491.460.175-34, que a Ação de Procedimento Comum, requerida pela Sociedade
Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio libanês, foi julgada procedente, condenando o
réu ao pagamento de R$ 140.793,6 (05/2019), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando o executado em lugar
ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue
o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de
10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
B 12 e 13/07
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0032733-49.2019.8.26.0100) Processo principal: 0161564-33.2010.8.26.0100. O Dr. Tom Alexandre Brandão, Juiz de
Direito da 33ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Canadian Comércio de
Beneficiamento de Metais Ltda, CNPJ 00.679.866/0001-70, na pessoa de seu representante,
que a Ação de Procedimento Comum, requerida Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.406.162,35
(maio/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e
demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para
que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob
pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.).Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.
B 12 e 13/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0015315-93.2013.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTO
POSTO CARRÃOZINHO LTDA - ME, CNPJ 60.795.549/0001-41, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Saneamento Basico
do Estado de São Paulo - Sabesp, alegando em síntese: ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 22.752,26 (7/
2013), corrigidos e acrescidos de encargos legais, bem como as que se vencerem
referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel
situado àAvenida Dezenove de Janeiro, nº 629, Vila Carrão, São Paulo/SP, (RGI 0757307825
e RGI 0124676260). 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.
B 12 e 13/07
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002727-53.2016.8.26.0001
A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDEN
COMÉRCIO DE TELHAS E DIVISÓRIAS LTDA, CNPJ 00.916.811/0002-18, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, para cobrança da quantia de R$ 252.342,21 (06/2017), referente ao saldo devedor da
operação de “Compror Estoque para o Comércio Renovação Automática” e aditamento
materializado em Cédula de Crédito Bancário. Encontrando-se o réu em lugar ignorado,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito
atualizado acrescido de custas e despesas processuais, quando então a verba honoraria
poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. 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 08 de abril de 2019. B 12 e 13/07
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057932-90.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)a Flloch
Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli - Epp, CNPJ 17.449.800/0001-97,
na pessoa de seu representante legal e a Mohamad Wael Assad Ahmad, CPF 452.309.1480, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 244.192,52 (31/07/2018), referente ao inadimplemento da Cédula de
Crédito Bancário nº 4.193.020. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorário fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos, facultando aos executados
nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do
valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo se verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 12 e 13/07
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047748-83.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 409
PIZZARIA LTDA ME, CNPJ 68.033.729/0001-06 na pessoa de seu representante legal
e JOSÉ CLEITON DASILVACAVALCANTE, CPF 330.249.718-07, que a Ação de Busca
e Apreensão do veículo marca Mitsubishi, modelo Lancer 2.0 16V, cor vermelha, ano de
fabricação/modelo 2013/2014, placa FSE-4754, renavam 1007797107, chassi
JMYSTCY4AEU003939, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 217.243,88 (29.08.2017).
Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que
em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2019.
B 12 e 13/07

EDITA L DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 103217417.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Antônio Carlos da Silva, brasileiro, estado civil ignorado, CPF 701.977.621- 31,
com endereço incerto e não sabido, que nos autos da ação de Execução de Títulos
Extrajudicial, acima numerado, requerida por Dow Agrosciences Sementes &
Biotecnologia Brasil Ltda, procedeu-se a penhora dos seguintes bens de sua propriedade:
(i) imóvel 01 - Lote com área de 251 HA, situado no município de Chapada dos Guimarães/
MT, configuração de um polígono irregular e Marcos: o I, em comum com o marco das
terras de Antônio Manzi Funtapalione; o II a 2.250 metros do I, ao rumo 90º00’NE, divisando
com terras de Yoshio Hiroki; o III, a 2.000metros do II, ao rumo 0º00’S, divisando com terras
de José Luiz de Alemida; o IV a 1.259 metros do III, ao rumo de 90º00’SW, divisando com
terras devolutas e a 2.004 metros do I, ao rumo 0º00’N, divisando com terras de Antônio
Manzi Funtapalioni. Referido imóvel encontra-se descrito e caracterizado na matrícula nº
16.351 do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães/
MT; e (ii) imóvel 02 - uma área de 100Alqueires Paulistas de Terras, ou seja, 242 HAS,
Lote nº 28, lugar denominado Gleba Grande Alvorada, município de Chapada dos
Guimarães, com as confrontações seguintes: partindo de um marco cravado a margem
de um ribeirão e segue por uma reta de ruma NE 62º00 numa distância de 3.080 metros
dividindo com o lote nº 27 vendido a Manoel Câmara até outro marco na divisa do lote nº
33, de Dionisio Neves, deste fazendo ângulo a esquerda e segue numa distância de
760,00 metros, ao rumo de NW32º35’, dividindo com o lote nº33 e com terrenos reservados
para chácaras, ate outro marco, deste fazendo ângulo a esquerda e segue por uma reta
rumo NE 56º00 numa distância de2.720 metros, dividindo com o lote nº 29 vendido a
Silvestre Garcia Nelto até referido ribeirão e por este acima até o ponto de partida. Referido
imóvel encontra-se descrito e caracterizado na matrícula 16.352 do 1º Tabelionato e
Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Estando o demandado
Antônio Carlos da Silva em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por
edital, para que no prazo de 10 dias, a fluir após os 20dias supra, possa oferecer impugnação,
pedir a substituição ou a redução da penhora (artigos 847e seguintes do NCPC), sob
pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos. Sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 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 maio de 2019.
B 12 e 13/07

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS: MARCO TULIO DOS REIS GLUGOSKI, CPF 104.937.448-78;
WALDENICE DOS REIS GLUGOSKI, divorciada, CPF 622.895.608-63, eventuais cônjuges, se casados
forem, eventuais herdeiros/sucessores/ocupantes do imóvel e demais interessados, expedido noPROCESSO
FÍSICO Nº 0106404-28.2007.8.26.0100 da Ação de Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GOTHARD, CNPJ 57.857.922/0001-37. A Dra. Juliana
Pitelli da Guia, MMª. Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, com fundamento nos artigos
879, II c/c o artigo 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e artigo 250 e seguintes
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA..,
representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos
Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio
www.lelaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: DIREITOS SOBRE O
APARTAMENT O N. 32, LOCALIZADO NO 3ºANDAR DO EDIFÍCIO SAINT GOTTHARD FLAT SERVICE,
situado na Rua Frei Caneca, 128, no 7º Subdistrito-Consolação, com área útil de 28,470m², área
comum de 48,826m², a área total construída de 77,296m², correspondendo-lhe no terreno a fração
ideal de 2,5538%. CONTRIBUINTE: 010.026.0484-2. MATRÍCULA nº 63.753 do 5ºCRI/SP. DOS ÔNUS:
1-) Penhora Exequenda não averbada à margem da matrícula, em razão do princípio da continuidade registraria
(artigos 195 e 237 da Lei nº 6.015/73); 2-) Fls. 1118: PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, Proc. 016668258.2008.8.26.0100, 23ª VC Central/SP, até o limite de R$ 171.443,15 (atualizado até 07/02/2017); 3-) Fls. 1130:
PENHORANO ROSTO DOSAUTOS, Proc. 0189016-81.2011.8.26.0100/02, 35ª VC Central/SP, até o limite
de R$ 4.433,83 (atualizado até setembro/2016), Cumprimento de Sentença entre as mesmas partes; 4-) Fls.
1136: PENHORANO ROSTO DOS AUTOS, Proc. 0189097-30.2011.8.26.0100/02, 35ª VC Central/SP, até
o limite de R$ 4.433,82 (atualizado até set/2016); 5-) Há débitos de IPTU – Exercício 2019, Contribuinte:
010.026.0484-2: R$ 247,56. Há débitos de IPTU Exercícios Anteriores 2017 e 2018. Há débitos de IPTU/
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA/TRSD, não ajuizadas 2017 e 2018: R$ 568,25, total de débitos: 02 (conf.
pesquisa ao sítio da PMSP aos 14/05/2019, cujos valores são válidos para essa data). Eventuais débitos de
condomínio deverão ser verificados pelo interessado. DO VALORATUALIZADO DO IMÓVEL: R$ 275.163,26
(até maio/2019, pelo site DrCalc.net, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 1333 e r. decisão de fls.
1358 dos autos que acolheu como valor de avaliação do imóvel penhorado a quantia de R$ 263.000,00 para
junho/2018 e que será atualizada à época do leilão, com base nos índices da tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 135.088,61 (até 18/março/2019, conf. planilha
apresentada pelo credor as fls. 1426 e que será atualizada à época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES:
O 1º Leilão começará em 23/07/2019, às 15h00min. e terminará em 26/07/2019, às 150h00min. O 2º Leilão
começará em 26/07/2019, às 15h01min e terminará em 20/08/2019, às 15h00min. DAS CONDIÇÕES DE
VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior que a avaliação (1º leilão)
ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor atualizado da avaliação (2º leilão). Caso
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão
sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br. para que participem
do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO
PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que
deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses,
garantido por hipoteca do próprio bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão na
proposta o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
Par. único eArt. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC). DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, no sítio: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de
custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do
leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Gestor Oficial: Christovão
Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência
0349, C/C 47447-8. (conf. r. decisão as fls. 1444 dos autos e Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente,
fica(m) INTIMADOS DAS DATAS DOS LEILÕES/PRAÇAS, o(a)(s) executado(a)(s), eventual(is) herdeiro(s)/
sucessor(es)/ocupante(s) do(s) imóvel(is), cônjuges, se casados forem, suprarreferidos e demais
interessados, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do processo físico não há recurso
pendente de julgamento. Será o presente edital por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 14
de maio de 2019.. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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24 Horas Rental Kart Interlagos: RKC
Kart Club pronta para buscar vitória

Mais de 20 pessoas estão envolvidas na equipe RKC para as 24
Horas de Kart
celo Yoshida, chefe de equipe do da na pista da zona sul da capital
RKC Kart Club.
paulista, e lidera o campeonato
A equipe Rotary Kart Club Endurance Noturno de Interla(RKC) vem de vitória na última gos, o que justifica o eventual
corrida de longa duração realiza- favoritismo para a prova de gala

do kartismo amador.
Os pilotos Alberto Otazú,
Alexandre Caraviello, Eduardo
Fiaminghi, Fábio Cunha, Fábio
PL, Fernando Ximenes, Igor
Mori, Ivan Guerra, Marcel
Souza, Marcio Simão, Nelson
Reple, Rodrigo Borotto, Samer Ghosn, Vivi Gola e Wilson Escribano se dividem formando as equipes RKC Imab,
RKC Inarco e Speed Truck, que
ainda estão conveniadas com a
Rolley Ball (Andrez Velasco,
Fábio Noronha, Fernando Teles,
Fernando Uterpertinger, Geison
Granelli, Jorge Filipe, Sérgio
Compain).
A equipe RKC tem o apoio de
Cervejas Votus/Ecoposte/Espetinhos Esperança/Imab/Troféus
Inarco/Master Express/Porto
Penha Food Park/Rolley Ball/
Speed
Truck.
Visite
www.rkcracing.com.br

Indy

Matheus Leist mantém confiança
em bom ritmo para etapa de Toronto
Foto/Action Sports Photography

Em 2018, piloto gaúcho teve um bom desempenho na pista ao longo da prova, chegando a estar entre os seis primeiros;
corrida da Indy no Canadá será neste domingo às 16h35

Matheus Leist
Piloto da AJ Foyt na Indy,
o jovem Math eus Leist disputará mais uma etapa da categoria neste final de semana em Toronto, no Canadá. No ano passado, o piloto gaúcho teve um

bom desempenho na pista ao
longo da prova, chegando a estar entre os seis primeiros, mas
um pit stop extra fez com que
ele terminasse fora do top-10.
“Estou ansioso para voltar

a Toronto este ano porque é
uma das minhas pistas favoritas do nosso calendário da
Indy. É um circuito de rua bem
rápido, então esperamos ter
um bom carro para que possamos ser mais competitivos lá”,
diz Leist, que faz sua segunda
temporada completa na Indy.
Leist foi campeão da F3 Inglesa em 2016 e no ano seguinte mudou o foco da carreira
para os EUA, onde estreou na
Indy Lights com três vitórias
em 2017, sendo a mais importante delas na preliminar da
Indy 500. Em 2018, o piloto
subiu para a Indy, onde estreou
logo com um terceiro lugar no
grid em São Petersburgo, mostrando que seria um dos destaques entre os estreantes ao
longo do ano.
Na atual temporada, Leist
teve grande performance no

mês de maio, quando foi o
quarto colocado no GP de Indianápolis e ainda fechou a
Indy-500 entre os 15 melhores com a equipe AJ Foyt.
“Fizemos boas corridas em
maio naquela sequência especial de Indianápolis, mas as últimas etapas foram um pouco
abaixo do que esperávamos.
Agora vamos com tudo para
Toronto, que tem um traçado
bacana e é uma cidade que gosto bastante. Estou ansioso por
mais essa etapa”, diz Leist.
Os treinos livres em Toronto começam na sexta-feira
(12), a partir das 12h05. O
classificatório acontecerá no
sábado às 15h e a largada da
corrida está programada para
as 16h35 do domingo, com
transmissão ao vivo no Band
Sports e do DAZN (horários de
Brasília).

Jaguar I-PACE eTROPHY

Sérgio Jimenez e Cacá Bueno na luta
pelo título inédito em Nova York
A tão aguardada decisão do
Jaguar I-PACE eTROPHY será
disputada neste final de semana,
em Nova York, com dois brasileiros competindo em busca do
título: Sérgio Jimenez e Cacá
Bueno. Companheiros de equipe
na Jaguar Brazil Racing, os dois
pilotos ainda brigam pela conquista inédita do primeiro campeonato de carros de turismo
100% elétricos junto com o
americano Bryan Sellers.
Jimenez lidera o campeonato com 107 pontos e tem como
principal trunfo a regularidade
ao longo da temporada. Foram
sete pódios conquistados em
oito corridas disputadas até
aqui, incluindo a vitória na etapa de Roma.
“Será um final de semana his-

tórico. Aliás, já podemos dizer
que fizemos história, sendo protagonistas de um campeonato
que vai entrar para os livros do
automobilismo como o pioneiro de carros de turismo elétricos. Para fechar com chave de
ouro, nós vamos em busca desse
título”, diz Jimenez.
Pentacampeão da Stock Car,
Cacá está 16 pontos atrás de Jimenez na tabela, mas tem como
principal trunfo o bom desempenho nas últimas duas etapas,
quando venceu em Mônaco e
em Berlim. Para ser campeão,
Cacá precisa ganhar as duas
corridas e pode conseguir ainda mais pontos se conquistar a
pole nas duas corridas.
“Essa será a única rodada dupla da temporada e meu objetivo

Foto/ José Mário Dias

Jimenez lidera o campeonato e Cacá Bueno é o terceiro colocado; rodada dupla deste final de semana definirá o campeão
inédito do primeiro campeonato de carros de turismo elétricos do planeta

Cacá Bueno e Sérgio Jimenez
é brigar pela pole e pela vitória
nas duas corridas para que não
precise torcer por um desempenho tão abaixo do Jimenez e do
Sellers. Estivemos sempre mui-

to próximos ao longo do ano,
mas o que deixa mais motivado
com certeza é o desempenho que
tive nas últimas duas corridas
com poles e vitórias”, diz Cacá.

Circuito Mundial

Guto/Saymon
elimina campeões
mundiais e Brasil tem
três duplas nas oitavas
André/George cai diante de Holandeses. Evandro/Bruno
Schmidt e Alison/Álvaro garantiram vaga direta às
oitavas e não precisaram jogar na rodada

Foto/ Getty Image

Principal e maior evento do
kartismo amador brasileiro, as
24 Horas Rental Kart Interlagos
será realizada neste sábado
(13), no Kartódromo Ayrton
Senna, em São Paulo (SP), a
partir das 12 horas. Um total de
53 equipes estão inscritas, reunindo cerca de 300 pilotos de
diversos Estados do País. Uma
das grandes atrações será o
time formado essencialmente
por empresários e executivos
filiados ao clube de companheirismo do Rotary Club Ponte Estaiada São Paulo.
“O objetivo é vencer. Desde
o ano passado estamos trabalhando forte, participando de provas
longas, fazendo reuniões estratégicas e unindo todo o grupo.
Aliás, este é o nosso ponto forte, a amizade e a alegria, aliadas
à experiência e velocidade de
todos os pilotos”, comenta Mar-

Foto/Divulgação

Alberto Otazú, Alex Madueño, Alexandre Caraviello, Eduardo Fiaminghi, Fábio Cunha, Fábio PL, Fernanda Jardim, Fernando Ximenes, Igor Mori, Ivan Guerra, Marcel Souza, Marcio Simão, Nelson Reple, Rodrigo Borotto, Samer Ghosn, Vivi
Gola e Wilson Escribano formam o time do Rotary Kart Club

Guto e Saymon derrotaram os campeões mundiais
O Brasil garantiu a participação de três duplas nas oitavas de final no naipe masculino do torneio de Gstaad (SUI),
etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de vôlei de praia.
Depois de Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Alison/Álvaro
Filho (ES/PB) avançarem de
forma direta no dia anterior, na
rodada de quinta-feira, Guto e
Saymon (RJ/MS) entraram em
quadra duas vezes para também
conquistarem a vaga. André e
George (ES/PB) acabaram se
despedindo da competição na
repescagem.
Guto e Saymon abriram o
dia jogando ainda pela fase de
grupos, e venceram os italianos
Rossi e Carambula por 2 sets a
1 (17/21, 21/19 e 15/9). Um
pouco mais tarde, pela repescagem, os brasileiros enfrentaram Krasilnikov/Stoyanovski,
dupla russa que conquistou o
título mundial no último domingo. No duelo decisivo por
uma vaga nas oitavas Guto e
Saymon levaram a melhor por
2 sets a 0 (23/21 e 21/19).
“Semana passada nós os vimos na TV sendo campeões e
hoje vencemos eles aqui em
Gstaad. Os caras vinham num
ritmo muito bom, acho que ninguém esperava que a gente fosse vencer esse jogo, pois ficamos quase um mês sem competir. Acredito que jogamos
soltos, com alegria e isso foi
um diferencial. Nos atentamos
para os detalhes e essas vitórias vêm no detalhe”, comentou
o defensor Guto.
Na próxima fase os adversários de Guto e Saymon são
os suíços Gerson e Heidrich
nesta sexta-feira (12). Evandro/
Bruno Schmidt e Alison/Álvaro Filho já estavam classificados com as duas vitórias na fase
de grupo e não precisaram entrar em quadra nesta quinta-feira. Nas oitavas Evandro e Bruno enfrentam Liamin/Myskiv
(RUS). Alison e Álvaro medem
forças com os vice-campeões
olímpicos na Rio 2016, os italianos Nicolai e Lupo.
André e George ficaram
pelo caminho na repescagem. Eles foram superados
pelos holandeses Brouwer e
Meewsen por 2 sets a 0 (23/
25 e 19/21).
A competição em Gstaad

rende cerca de R$ 150 mil para
os campeões dos naipes masculino e feminino. Ao todo, o
torneio distribui cerca de R$
2,3 milhões em premiação aos
atletas, além de oferecer pontuação alta para o ranking internacional – 1.200 para os times vencedores.
Para a corrida olímpica brasileira, disputa interna entre
duplas nacionais que tentam
representar o Brasil nos Jogos
de Tóquio, o título em Gstaad
rende 900 pontos, reduzindo
90 pontos para cada posição
abaixo (veja quadro em anexo).
Na corrida olímpica do
Brasil, apenas os eventos de
quatro e cinco estrelas do Circuito Mundial, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Além disso, os
times terão uma média dos 10
melhores resultados obtidos,
podendo descartar as piores
participações. Só valem os
pontos obtidos juntos, como
dupla.
A corrida olímpica interna das duplas brasileiras acontece em paralelo à disputa da
vaga do país, que segue as regras da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Cada
nação pode ser representada
por, no máximo, duas duplas
em cada naipe.
Os países possuem quatro
maneiras de garantir a vaga:
vencendo o Campeonato Mundial 2019; sendo finalistas do
Classificatório Olímpico, que
será disputado na China, também em 2019; estando entre as
15 melhores duplas do ranking
olímpico internacional; vencendo uma das edições da Continental Cup (América do Norte, América do Sul, África,
Ásia e Europa). O Japão, sede,
tem uma dupla em cada naipe
já garantida.
Gstaad é um dos torneios
mais tradicionais do Circuito
Mundial de vôlei de praia, presente desde 2000, sem ficar
nem sequer um ano de fora do
calendário. Além disso, também é uma das paradas favoritas dos atletas, em meio ao verão europeu e com a arena cercada pelas montanhas. O Brasil foi campeão oito vezes no
naipe masculino e nove no naipe feminino.

