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Superávit comercial chega a
US$ 2,2 bi, o menor desde 2014
Amazônia: operações do Conjunto
Norte somam R$ 6,3 mi em multas
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SP lança Programa Vida Longa e
anuncia 45 novos centros para idosos
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,16
Venda:
4,16
Turismo
Compra: 4,14
Venda:
4,39

EURO
Compra: 4,54
Venda:
4,54

33º C
16º C

Noite

siva, para não prejudicar o acesso à
aposentadoria integral de quem recebe vantagens variáveis vinculadas
a desempenho no serviço público
e corrigiu a redação do trecho que
inclui os informais entre os trabalhadores de baixa renda que terão
acesso ao sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas favoráveis.
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fevereiro, março e abril recebeu primeiro, com a liberação
no dia 13 de setembro. Em seguida, no dia 27, foi liberado
o saque para os nascidos em
maio, junho, julho e agosto.
Em seguida, no dia 9 de outubro, recebem os nascidos em
setembro, outubro, novembro
e dezembro.
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Fachin vota pela condenação
de Geddel no caso dos
R$ 51 milhões
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Educação promove
campanha para que jovens e
adultos voltem à escola
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Esporte

RKC de Kart: Penúltima
etapa definiu os principais
candidatos ao título

Os experientes pilotos da Truck travaram verdadeiras batalhas

O GP Inarco, penúltima etapa do campeonato do Racing
Kart Club, que foi realizada no
último fim de semana no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, já definiu os principais candidatos ao título. Depois de quatro provas da segunda fase Fábio
Cunha (Stock) e Anthony Peperone (Light e Truck) são os líderes do RKC.
Na principal categoria (Stock), o campeão da primeira fase
Fábio Cunha venceu pela segunda vez neste segundo semestre
de forma dominadora. Página 8

A Liga Nacional de Basquete
anuncia programa de tecnologia e
integridade com a Genius Sports
A Genius Sports, líder
mundial em conteúdo esportivo digital, serviços de tecnologia e integridade, foi escolhida pela Liga Nacional
de Basquete (LNB) para lançar uma nova e importante
estratégia de integridade e
dados ao vivo. O anúncio foi
feito na manhã da terça-feira, em coletiva realizada no
Hotel Renaissance, em São
Paulo (SP), contando com as
presenças de Kouros Monadjemi, presidente da LNB,
e Chris Dougan, diretor de
comunicação da Genius
Sports.
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Celebrando o acordo Genius Sports e LNB

Circuito de terra, pedreira e
canavial apimentam a
Mitsubishi Cup em
Cordeirópolis

Foto/ Tom Papp

A democracia do Peru viveu na terça-feira (1º) um dia
confuso. O presidente do país
dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. O Parlamento, no entanto, suspendeu
o presidente por “incapacidade temporal” e empossou a
vice-presidente. Ainda não se
sabe quais serão os desdobramentos para o país que tem
dois presidentes “empossados” e um abismo cada vez
maior entre Governo e Legislativo.
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mais profundas no texto da Proposta de Emenda à Constituição.
Caso fosse aprovado seu relatório, o texto teria que obrigatoriamente que retornar para análise
da Câmara dos Deputados. No
entanto, a proposta não chegou a
ser avaliada pelos senadores.
Das 77 emendas apresentadas,
o relator acatou apenas uma supres-

ção a agosto, pela média diária.
As importações totalizaram
US$ 16,494 bilhões, com aumento de 5,7% em relação a
setembro de 2018 e crescimento de 11% sobre agosto
deste ano.
No acumulado de janeiro a
setembro de 2019, as exportações chegaram a US$ 167,379
bilhões, com queda de 6%,
considerando a média diária na
comparação com igual período do ano passado. As importações somaram US$ 133,589
bilhões, com queda de 1,8%,
pela média diária, sobre igual
período de 2018.
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Caixa pagou mais de
R$ 10 bi a clientes que
optaram por saque do FGTS
A Caixa Econômica Federal
já creditou mais de R$ 10 bilhões do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para
24,3 milhões de clientes com
poupança ou conta corrente no
banco. Os pagamentos do Saque
Imediato de até R$ 500 seguem
um calendário.
Quem nasceu em janeiro,

Foto/ Darkside Karts

Após
dissolução do
Congresso do
Peru,
parlamentares
empossam vice

A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado rejeitou na terça-feira (1º)
três destaques apresentados por
partidos de oposição ao relatório sobre a reforma da Previdência proposto pelo senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE). O texto
foi aprovado no início da
tarde por 17 votos a 9 depois de
mais de duas horas de debates. A
proposta deve ser analisada pelo
plenário da Casa ainda nesta terça-feira e para ser seguir sua tramitação, precisa do apoio de 49
dos 81 senadores.
Ao todo, partidos de oposição apresentaram seis destaques,
dos quais três foram rejeitados.
Entre eles, os que tratavam do
abono salarial, da aposentadoria
por invalidez e do modelo de cálculo do benefício. Os demais
foram retirados de pauta.
O senador Paulo Paim (PTRS) também apresentou um voto
em separado com alterações

Foto/Geraldo Magela/Agência Senado

A polícia de Hong Kong e
manifestantes pró-democracia
se envolveram em novos confrontos nos distritos mais
próximos da fronteira com a
China. As autoridades policiais acusam os manifestantes
de usarem um líquido corrosivo que queimou a pele de policiais e jornalistas. Na terçafeira (1º), a China celebra o
70º aniversário da República
Popular.
O maior protesto ocorreu
na ilha de Hong Kong e reuniu milhares de pessoas, mas
os episódios de violência
ocorreram ao norte do território, onde, com o encerramento de 28 estações do metrô, a suspensão de transportes públicos e bloqueios nas
estradas pelas autoridades,
muitos ficaram impedidos de
participar na maior manifestação, que já tinha sido proibida
pela polícia.
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CCJ do Senado rejeita
destaques; reforma da
Previdência vai a Plenário

Foto/ Luiz Doro

Manifestantes
pedem
democracia
em novos
confrontos
em Hong Kong

O Brasil apresentou superávit comercial de US$ 2,246
bilhões, em setembro, o menor resultado para o mês desde 2014, informou na terçafeira (1º) a Secretaria Especial
de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. O resultado
do mês passado foi 59,9% inferior, pela média diária, ao alcançado em igual período de
2018 (US$ 5,071 bilhões).
Em setembro, as exportações chegaram a US$ 18,740
bilhões, com retração de 11,6%
em relação a setembro de 2018
e crescimento de 4,7% em rela-

Autódromo de terra fez a alegria dos pilotos
As duplas largaram na pis- celentes resultados, fizemos
ta de terra do autódromo Val- temporadas incríveis vencendemar Fragnani, que tem do a maioria das provas. A
2.000 metros de extensão L200 Triton R é um carro
com duas retas de 350m e muito legal, fácil de andar, me
320m. Após, passaram por surpreendi. Bem divertido”,
uma pedreira repleta de cur- descreve o piloto. “Quem
vas com muita técnica e se- sabe no ano que vem tem
guiram por trilhas em meio à mais”, promete Lucas, que
plantações de cana-de-açúcar. acaba de conquistar o título
No ano que comemora 20 geral do Rally dos Sertões, a
anos, a Mitsubishi Cup traz maior prova off-road da Aménomes que fazem parte da his- rica Latina. “Foi maravilhotória e convidados para dispu- so, não esperava. Fiz oito
tar a prova. Nesta etapa, a ho- temporadas na Cup e já estamenagem ficou para Lucas va com saudade de estar aqui.
Moraes e Kaique Bentivoglio, É um dos campeonatos que
a dupla mais jovem a ter con- mais gosto e onde comecei”,
quistado o título da tempora- emociona-se Kaique.
da. Eles fizeram bonito e venTambém a cada etapa riceram a prova, desbancando os vais históricos que fazem parpilotos da categoria L200 Tri- te da história do automobiliston Sport R.
mo nacional são convidados
“Foi uma surpresa, muito para protagonizar disputas a
legal poder voltar na Cup, ga- bordo do ASX RS. Nesta etanhar nas três provas não podia pa, duas lendas das duas roter sido melhor. É um campe- das, Zé Hélio e Dimas Matonato que sempre tivemos ex- tos.
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Estado de SP tem destaque na produção
de flores e plantas ornamentais
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO vem seno publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Ontem foi dia (no Brasil) dos vereadores, 1ª grande escola
política nas Instituições mais antigas do Brasil (Câmaras municipais). Em São Paulo, o mais jovem vereador da História é Fernando Holiday (DEM ex-PFL). Elegeu-se com 20 anos. Quando
for professor de História, contará sua própria história
.
PREFEITURA (SP)
Fosse hoje a decisão de quem vai disputar a eleição pra levar
o PT de volta ao comando do Poder Executivo paulistano, o exdeputado federal Jilmar Tatto seria sem dúvida o candidato pelo
PT (ainda do Lulismo). Ainda que Lula esteja em liberdade, não
será fácil chegar ao 2º turno das eleições 2020
.
ASSEMBLEIA (SP)
Quase 230 bilhões é o Orçamento pro maior e mais importante Estado brasileiro. Candidato à Presidência 2020, o governador Doria (dono do PSDB ‘de centro’) aproveita pra desconstruir desde já a campanha do antecessor França (dono do PSB
paulista) à prefeitura paulistana 2020. É guerra total
.
GOVERNO (SP)
João Doria, candidato à Presidência 2022, segue confirmando o que esta coluna já publicava desde a posse em janeiro 2019.
Seu novo PSDB (‘de centro’), junto e misturado com o DEM
(ex-PFL) pra formar uma coligação também ‘de centro’, tendo
junto o refundado PSD de Gilberto Kassab. É o trio
.
CONGRESSO (BR)
Deputado federal Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB)
lembrando o ex-Presidente Lula (ainda dono do PT) perdeu 3
vezes pra só então faturar a Presidência da República. Quanto ao
hoje prefeito (Rio de Janeiro) Crivella (REPUBLICANOS exPRB), perdeu 2 vezes pra só então faturar a prefeitura carioca
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (no PSL) segue defendendo o filho Flavio (exdeputado estadual e atual senador pelo Rio - no PSL); o filho
Eduardo (deputado - SP - federal reeleito - no PSL) e o filho
Carlos (vereador no Rio e ainda PSC). E vai ser assim até seu
último dia de vida. Quem o conhece diz que ele é mesmo Família
.
PARTIDOS (BR)
No PT, ‘a carta aos brasileiros’ - escrita à mão tipo Vargas
antes do suicídio no Século 20 - de Lula, ele não aceita ir pro
regime semi-aberto (trabalhar ou estudar e voltar à noite). Parece com as séries tipo “Ninguém é mais Honesto que Eu”. O Lula
se compara ‘apenas’ aos presos políticos Gandhi e Mandela
.
HISTÓRIAS
Ontem fez 70 anos da revolução cultural que usava crianças
pra denunciarem até os pais. O líder Mao Tse Tung, que transformou a China num país dito comunista, com partido político único (PCC) acabou plantando a semente do que ela é hoje: casca de
‘comuna’ com miolo mais capitalista que o Ocidente
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO foi se tornando r eferencial das liberdades possíveis.
Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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São Paulo é o principal produtor e exportador de flores no
Brasil. Em 2018, os produtores
do Estado exportaram US$ 8,41
milhões, representando 62,3%
do valor total dos itens que deixaram o País (US$ 13,5 milhões). A floricultura de São
Paulo rendeu R$ 5,67 bilhões
naquele ano, representando 70%
do valor faturado no território
brasileiro com a atividade.
Para prestigiar o trabalho
dos produtores, a equipe
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado (SAA)
participou de atividades da 38ª
Expoflora, maior exposição de
arranjos florais da América Latina, promovida em Holambra,
antiga colônia holandesa, que
responde por quase a metade de
todo o comércio brasileiro de
flores e plantas ornamentais.
“A exposição foi criada, há
38 anos, para divulgar as novidades e os lançamentos do setor e incentivar o comércio de
flores e plantas ornamentais em
todo o Brasil. O evento, já consagrado, recebe cerca de 300 mil
visitantes por ano, gera cerca de
500 vagas de trabalho diretas e
aproximadamente 5 mil indiretas, além de expor o trabalho de
500 produtores que atuam por
meio das cooperativas Veiling de
Holambra e Cooperflora”, sali-

enta Vera Longuini, coordenadora de comunicação do evento,
realizado até o último domingo
(29).
Setor
O espaço na cidade ocupou
o espaço de 250 mil m², com 200
mil vasos plantados e doze ambientes que retrataram costumes e
tradições holandesas. “O setor de
flores no Brasil evoluiu muito e
está cada vez mais profissional.
Temos quase 400 cooperados.
Dessa forma, conseguimos garantir constância, variedade e qualidade”, ressalta André Boss, diretor-geral da Veilling Holambra, que acredita que o grande
desafio deste mercado é o abastecimento e a inovação.
“As lojas precisam ser abastecidas assiduamente, o que nos
faz pensar nas melhores estratégias de distribuição. Além disso, estamos digitalizando nossos
processos e entrando no mercado de lojas virtuais”, completa.
De acordo com o empresário, a
SAA é fundamental para oferecer, além de genética, o fortalecimento do setor por meio de
uma câmara setorial.
Graças ao trabalho de pesquisadores, agrônomos e outros
especialistas da área, novidades
podem ser apresentadas anualmente. “Rosa bicolor, samam-

baia azul, lírios gigantes, entre
outras plantas e flores que apresentamos nesta edição, são frutos de anos de pesquisa e de cuidados em campo. O objetivo é
oferecer beleza, durabilidade e
bem-estar aos que estiverem rodeados por essas preciosidades
na natureza”, afirma Jan Boon,
designer floral. O profissional
trabalha, por exemplo, no novo
foco de pesquisa ligado ao perfume das flores.
Roberto Machado, diretor da
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – Regional Mogi Mirim, da qual Holambra faz parte, exalta que plantas e flores têm papeis importantes não só no paisagismo, mas
também na recuperação ambiental. “O setor é muito intensivo,
o que gera impactos positivos e
negativos. Cabe a nós, do Governo, orientar as ações para que se
tenham menos interferências
negativas na água, no solo e no
meio ambiente de forma geral”,
explica.
Produção
Os números do setor no Estado apontam uma tendência de
crescimento de 12% na produção de plantas verdes em vasos.
Em segundo lugar, vêm as plantas com flores, também em vasos, com previsão de 7% de

crescimento. Espécies para jardinagem estão na sequência,
com aumento de 4%, e as flores
de corte fecham a lista com
avanço de 2%.
O Brasil tem cerca de 8,3 mil
produtores, 60 centrais de atacado (como as cooperativas, por
exemplo), 680 atacadistas e
prestadores de serviço e mais de
20 mil pontos de varejo. São
cerca de 15,6 mil hectares de
área cultivada, o que coloca o
país no 8º lugar entre os maiores produtores de plantas ornamentais do mundo.
Em 2019, foram criados 209
mil postos de trabalho no setor,
sendo que 54% dessas vagas são
no varejo, 39% na produção, 4%
no atacado e 3% em outras funções. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura
(Ibraflor), em 2018, a área de
produção de flores no Estado era
de 9.360 hectares, equivalente a
60% da área nacional.
Trabalham no cultivo das flores quatro mil produtores, uma
cadeia produtiva que gera 125
mil empregos por ano. Atibaia e
Holambra são os principais municípios produtores de São Paulo com a área de produção, de
respectivamente, 891,5 e 397,1
hectares de flores de corte e ornamentais, floricultura de vaso,
crisântemo e rosa.

SP lança Programa Vida Longa e
anuncia 45 novos centros para idosos
Na terça-feira (1º), dia em
que é comemorado o Dia Internacional do Idoso, o Governador
João Doria lançou, ao lado da
Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, e do Secretário da Habitação, Flavio Amary, o Vida Longa. O programa
prevê a construção de empreendimentos especialmente projetados para atender às necessidades habitacionais de idosos que
vivem sozinhos, em situação de
vulnerabilidade social. Nessa
primeira etapa, serão viabilizadas 152 unidades habitacionais
em seis municípios, cujos convênios serão celebrados ainda
em 2019.
“Hoje nós comemoramos 16
anos do Estatuto do Idoso, que
desde 2003 regulamenta os direitos dos idosos no Brasil. O
país tem mais de 30 milhões de
pessoas com mais de 60 anos.
São Paulo é o estado com o
maior número de pessoas com
senioridade, são 12 milhões. É
um orgulho para mim, como
governador, poder inaugurar

dois Centros de Convivência
do Idoso por mês durante esses nove meses de governo.
Vamos seguir neste ritmo”,
declarou João Doria.
Também foram anunciados
45 novos Centros de Convivência do Idoso e Centros Dia do
Idoso e a implantação do Serviço de Busca Ativa em Domicílio, a fim de prevenir a fragilização de vínculos, o isolamento social e as situações de
violência das pessoas acima de
60 anos, especialmente as mulheres. Para completar o conjunto de ações, foram entregues o Selo Amigo do Idoso
para os municípios que se destacaram em ações voltadas ao
bem-estar das pessoas com
mais de 60 anos.
Com essas novas medidas, o
Governo de São Paulo, que já
tem outros programas e ações
voltados para o público acima de
60 anos, amplia a política de
atendimento e proteção à população idosa, permitindo que ela
tenha um envelhecimento com

qualidade de vida e dignidade.
“As ações anunciadas demonstram que o tema do idoso
está entre as prioridades da gestão do Governador João Doria,
que enxerga essa clara tendência na demografia do Estado. O
Governo de São Paulo está investindo na ampliação da rede de
proteção social destinada ao
atendimento da população idosa
e suas famílias, com foco nos
mais vulneráveis. E uma de nossas principais ações é propiciar
a esse público condições para
um envelhecimento ativo e saudável e a ampliação das oportunidades para que as pessoas idosas continuem participando das
suas comunidades e tendo garantido o seu direito a uma vida digna e de autonomia”, afirmou
Célia Parnes.
Novos Equipamentos
Até o final de 2021, serão
entregues 45 novos equipamentos: 36 novos Centros de Convivência do Idoso (CCIs) e 9
Centros Dia do Idoso (CDIs),

com um investimento total de R$
13,5 milhões do Governo de São
Paulo e uma ampliação de 32%
em relação aos atuais 142 equipamentos em funcionamento
hoje, que atendem o público
dentro do Programa São Paulo
Amigo do Idoso, da Secretaria de
Desenvolvimento Social.
Outros 13 CCIs e CDIs serão entregues até 2020, totalizando 200 equipamentos para
idosos no Estado. Os CCIs são
espaços de socialização, lazer e
convivência para idosos independentes.
Já os CDIs destinam-se ao
acolhimento para idosos dependentes. A prioridade do atendimento é para aqueles cujas famílias não têm condições de dar
atenção e cuidado durante o dia,
pois precisam trabalhar e estudar. O local oferece alimentação, atividades de lazer, cultura,
banheiros adaptados, área de descanso, sala de convivência com
TV e enfermaria. Ambas as modalidades são destinadas a pessoas com 60 anos ou mais.

Governo de SP vai investir 5,3%
a mais na Saúde em 2020
O Governo João Doria vai
aumentar em 5,3% o orçamento da Saúde para 2020. A Lei
Orçamentária enviada nesta segunda-feira (30) à Assembleia
Legislativa propõe destinar R$
28 bilhões para o próximo ano
ante os R$ 26,6 bilhões de
2019. Os R$ 2 bilhões vão além
do mínimo constitucional de
12% da receita de impostos.

Assim, serão destinados
13,44% da receita, num valor de
R$ 18,7 bilhões.
Do orçamento total, pelo
menos R$ 21 bilhões serão destinados à atenção médica, ambulatorial e hospitalar, de caráter integral e descentralizado do
Sistema Único de Saúde.
Estão previstos ainda R$ 2,1
bilhões para a aquisição de me-

dicamentos e outros R$ 2 bilhões para o apoio financeiro às
entidades filantrópicas e unidades assistenciais dos municípios do Estado de São Paulo.
A Secretaria contará, também, com investimentos destinados à continuidade das obras
do novo Hospital Pérola
Byington, a modernização e renovação do parque tecnológi-

co dos hospitais estaduais e o
projeto estadual de estímulo
aos investimentos pelas entidades filantrópicas e rede municipal de saúde.
Na proposta entregue aos
deputados estaduais, o Governo também propõe destinar 9% a mais de recursos para
a Segurança Pública, atingindo
R$ 29 bilhões.

Educação promove campanha para
que jovens e adultos voltem à escola
Na segunda-feira (30),
a Secretaria da Educação do
Estado começou uma campanha
de busca ativa para trazer de volta aos estudos os jovens e adultos que os interromperam antes da conclusão do Ensino
Fundamental ou Médio. Para
isso, os interessados podem se
inscrever nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
até 31 de outubro.
Cada início de semestre representa uma nova entrada de
cidadãos que podem completar
os estudos na modalidade. “É
muito importante perceber o
quanto é significativo esse momento inicial para cada um deles. A decisão de retomar os estudos representa uma mudança
no projeto de vida”, salienta a
coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação “Pau-

lo Renato Costa Souza” (Efape),
Cristina Mabelini.
Parceria
Vale destacar que a Efape
será parceira da pasta na divulgação da Busca Ativa para todos os interessados. Os cursos de EJA recebem pessoas
com características diversificadas, histórias e experiências de vida singulares. Os cursos da são presenciais, de frequência obrigatória e com duração semestral.
O Fundamental é divido em
quatro termos (2 anos), enquanto o Médio foi organizado em
três (1 ano e meio) e indicado a
maiores de 18 anos. Os estudos
concluídos com êxito na modalidade regular podem ser aproveitados.
O cadastro pode ser feito em
qualquer escola da rede e tam-

bém pelo Poupatempo. Para realizar a inscrição, o candidato
deve apresentar documento de
identidade (certidão de nascimento e RG), comprovante de
residência e, se houver, o histórico escolar. No caso de alunos
com menos de 18 anos, o cadastro deve ser feito por pais ou
responsáveis.
Autoestima
O EJA cumpre mais do que
o papel de completar o estudo.
De acordo com especialistas, a
modalidade também reforça a
independência e cidadania de
cada indivíduo. “Para mim, estudar era uma coisa que não tinha
sentido. Mas estar aqui me fez
ver como é importante retomar
a formação e como ela vai além
de apenas conteúdos na lousa. É
uma coisa humana”, revela Valeria Guerra, que se formou em

2018 pela Escola Estadual João
Vieira de Almeida.
Outro ponto importante é o
resgate da confiança e a possibilidade de novas chances na sociedade. “Ajudar essas pessoas
a resgatar a autoestima e buscar
novas formas de voltar ao mercado me fez notar a força que
temos”, enfatiza a professora de
Geografia Rosa Maria dos Santos Silva, do Centro Estadual de
Educação de Jovens e Adultos
(CEEJA) de Carapicuíba.
A experiência de quem cursou comprova a mudança. Cozinheira experiente, Maria das
Graças voltou às salas de aula
para tentar uma chance de promoção no emprego atual. “Não
importa o quanto você saiba ou
tenha aprendido dentro da cozinha. Todos ainda querem o conhecimento que só vem da sala
de aula”, conclui.
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Superávit comercial chega a
US$ 2,2 bi, o menor desde 2014
O Brasil apresentou superávit comercial de US$ 2,246 bilhões, em setembro, o menor
resultado para o mês desde
2014, informou na terça-feira
(1º) a Secretaria Especial de
Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da
Economia. O resultado do mês
passado foi 59,9% inferior, pela
média diária, ao alcançado em
igual período de 2018 (US$
5,071 bilhões).
Em setembro, as exportações chegaram a US$ 18,740
bilhões, com retração de 11,6%
em relação a setembro de 2018

e crescimento de 4,7% em relação a agosto, pela média diária.
As importações totalizaram
US$ 16,494 bilhões, com aumento de 5,7% em relação a setembro de 2018 e crescimento
de 11% sobre agosto deste ano.
No acumulado de janeiro a
setembro de 2019, as exportações chegaram a US$ 167,379
bilhões, com queda de 6%,
considerando a média diária
na comparação com igual período do ano passado. As importações somaram US$
133,589 bilhões, com queda de
1,8%, pela média diária, sobre

igual período de 2018.
Com isso, o saldo comercial acumulou superávit de US$
33,790 bilhões, 19,5% inferior
ao registrado de janeiro a setembro de 2018.
Segundo o subsecretário de
Inteligência e Estatísticas de
Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, a retração no comércio
exterior ocorre pela menor
atividade econômica mundial.
“O principal motivo que os
organismos internacionais
apontam que a retração da economia mundial é devido à guer-

ra comercial [entre Estados Unidos e China]”, disse.
Estimativas
Com exportações menores,
o governo espera por um superávit comercial menor este ano.
Em julho, o governo previa superávit comercial de US$ 56,7
bilhões e agora o valor caiu para
US$ 41,8 bilhões, com queda de
28% em relação a 2018. A previsão está abaixo da estimativa do
mercado financeiro (pequisa Focus do Banco Central), que projeta superávit comercial de US$
51,7 bilhões. (Agencia Brasil)

Caixa pagou mais de R$ 10 bi a
clientes que optaram por saque do FGTS
A Caixa Econômica Federal
já creditou mais de R$ 10 bilhões do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para
24,3 milhões de clientes com
poupança ou conta corrente no
banco. Os pagamentos do Saque
Imediato de até R$ 500 seguem
um calendário.
Quem nasceu em janeiro,
fevereiro, março e abril recebeu
primeiro, com a liberação no dia
13 de setembro. Em seguida, no
dia 27, foi liberado o saque para
os nascidos em maio, junho, julho e agosto. Em seguida, no dia
9 de outubro, recebem os nasci-

dos em setembro, outubro, novembro e dezembro.
Os clientes do banco que não
quiserem retirar o dinheiro têm até
30 de abril de 2020 para informar
a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet
Banking ou aplicativo no celular.
Os trabalhadores que não são
clientes da Caixa começam a
receber no próximo dia 18, no
caso dos nascidos em janeiro.
Os nascidos em fevereiro terão
o saque liberado no dia 25 de
outubro. O terceiro grupo será
dos nascidos em março, no dia
8 de novembro.

Saque-Aniversário
A Medida Provisória (MP) nº
889/2019 autorizou essa nova
modalidade de retirada de recursos do FGTS, chamada de Saque
Imediato, válida somente esta
vez. A MP permite que todos os
trabalhadores, com contas ativas
ou inativas do FGTS, possam sacar até R$ 500 de cada uma delas, limitado ao valor do saldo.
A outra modalidade de saque
criada pela MP é o Saque-Aniversário, que permite o saque de percentual do saldo do FGTS uma vez
por ano. Neste caso, o trabalhador
deixará de fazer o saque do saldo

do FGTS, em caso de rescisão de
contrato de trabalho. Mas poderá
sacar a multa rescisória.
A partir de hoje, os trabalhadores já podem optar pelo SaqueAniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A opção pode ser registrada no
aplicativo do FGTS ou na página
fgts.caixa.gov.br. O saque será liberado a partir do próximo ano,
de acordo com calendário.
O Saque-Aniversário não
está vinculado ao Saque Imediato. O trabalhador pode sacar um
ou outro, optar pelos dois ou por
nenhum deles. (Agencia Brasil)

Nível de atividade da indústria
paulista fica estável em agosto
O nível de atividade da indústria paulista manteve-se estável em agosto em comparação a julho, na série com ajuste sazonal. Sem o ajuste, a alta
foi de 3,1%.
Segundo o Indicador de Nível de Atividade (INA), divulgado na terça-feira (1º) pela
Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo (Fiesp) e
pelo Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp), a
estabilidade se deveu à variação positiva das vendas reais,
que cresceram 0,1% e pelos resultados negativos nas horas
trabalhadas na produção (0,2%) e no nível de utilização
da capacidade instalada (-0,2

pontos percentuais).
Já o indicador sensor ficou abaixo da linha de estabilidade, indicando queda
moderada da atividade industrial no estado. O índice ficou
em 49,5 pontos, abaixo dos
50 pontos, valor que demonstra a expectativa de melhora
das condições de mercado.

“Alguns estímulos dados
como a liberação de recursos
do FGTS e PIS-Pasep não serão suficientes para uma retomada mais consistente da atividade econômica em razão da
deterioração do quadro externo”, disse José Ricardo Roriz
Coelho, 2º vice-presidente da
Fiesp. (Agencia Brasil)

Faturamento da indústria sobe 0,6%
em agosto, na terceira alta seguida
A atividade da indústria brasileira melhorou em agosto, informou na terça-feira (1º) a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a
pesquisa Indicadores Industriais,
o faturamento do setor aumentou 0,6% em relação a julho, na
série livre de influências sazonais. Foi o terceiro aumento consecutivo do índice.
As horas trabalhadas na produção também cresceram 0,6% em
agosto frente a julho, na série de
dados dessazonalizados. A utilização
da capacidade instalada cresceu 0,1

ponto percentual e alcançou 78,1%.
Mesmo com o desempenho
positivo de agosto, os índices de
atividade estão próximos aos de
2018, ano que foi fraco para a
indústria, observa a CNI. “Os índices de faturamento, horas trabalhadas e utilização da capacidade
instalada seguem inferiores aos
registrados em agosto do ano passado”, aponta a pesquisa. Na comparação com agosto do ano passado, o faturamento teve queda de
5,7%, as horas trabalhadas na produção recuaram 1,3%, e a utilização da capacidade instalada ficou

0,2 ponto percentual menor do que
a do mesmo mês do ano passado.
Mercado de trabalho
Em agosto, o emprego aumentou apenas 0,1%, a massa
real de salários diminuiu 0,7%.
O rendimento médio real dos trabalhadores recuou 0,4% na comparação com julho, considerando as séries com ajuste sazonal.
Em relação a agosto do ano passado, o emprego teve queda de
0,2%, a massa real de salários
encolheu 1,2% e o rendimento
médio do trabalhador caiu 0,9%.

“A expectativa é que o ritmo
atual de recuperação se mantenha nos próximos meses. Não
há, contudo, perspectiva de aceleração desse movimento, de
forma que o resultado da indústria para 2019 dificilmente irá
se descolar muito do de 2018.
A indústria ainda tem estoques
em excesso e não há expectativa que a demanda se acelere
muito até o fim do ano, limitando o ritmo de atividade do
setor”, explicou o economista
da CNI Marcelo Azevedo.
(Agencia Brasil)

Contratos para banda larga
cresceram 5,57% em agosto
O número de contratos de
banda larga fixa apresentou um
crescimento de 5,57% em
agosto, na comparação com o
mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados na terça-feira(1º) pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e mostram que o mês de agosto de
2019 fechou com 32.500.601
contratos registrados, um aumento de 1.713.855 contratos
em relação a agosto de 2018.

A Claro é a empresa que
ocupa o primeiro lugar no mercado, com a maior quantidade
de contratos registrados. A
empresa, de acordo com a Anatel, apresentou 9.543.849 domicílios com contrato em
agosto, o que representa uma
fatia de 29,3% do mercado.
Em segundo lugar vem a
Vivo, com 7.295.427 domicílios e 22,4% da fatia do
mercado. Em processo de
recuperação judicial, a Oi

ocupa a terceira colocação
com 5.657.258 domicílios
com contratos e 17,4% do mercado.
As Prestadoras de Pequeno
Porte (PPPs), empresas que
detém menos de 5% de cada
mercado de varejo de telecomunicações em que atuam, aparecem com 9.195.290 domicílios com contratos registrados
e 28,3% de participação no
mercado nacional.
“Em relação a agosto de

2018, o grupo das PPPs apresentou o maior crescimento
quantitativo da banda larga fixa,
com um aumento de 2.248.237
contratos (32,3%). Entre as
grandes empresas, a Claro registrou aumento de 309.806
contratos (3,36%) e, por outro
lado, a Vivo e Oi apresentaram
reduções de 311.571 contratos
(4,10 %) e de 511.415 contratos (8,29%), respectivamente,
no período”, informou a Anatel. (Agencia Brasil)

IPC-S encerra setembro com
estabilidade de preços
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou estabilidade de preços
em setembro, segundo dados divulgados na terça-feira (1º) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em agosto, o IPC-S havia registrado inflação de 0,17%.

A queda da taxa foi puxada
pelos gastos com alimentação
e com habitação. Os alimentos,
que já tinham registrado deflação (queda de preços) de
0,36% em agosto, tiveram um
recuo de preços ainda mais intenso (-0,67%).

Já o grupo de despesas habitação teve uma queda na taxa
de inflação, ao passar de
0,81% em agosto para 0,22%
em setembro.
Os outros seis grupos de
despesas tiveram alta na taxa:
vestuário (de -0,29% para

0,01%), saúde e cuidados pessoais (de 0,18% para 0,29%), educação, leitura e recreação (de
0,13% para 0,31%), transportes
(de 0,13% para 0,16%), despesas
diversas (de -0,05% para 0,04%)
e comunicação (de 0,38% para
0,54%). (Agencia Brasil)

Manifestantes pedem
democracia em
novos confrontos em
Hong Kong
A polícia de Hong Kong e manifestantes pró-democracia se
envolveram em novos confrontos nos distritos mais próximos
da fronteira com a China. As autoridades policiais acusam os
manifestantes de usarem um líquido corrosivo que queimou a
pele de policiais e jornalistas. Na terça-feira (1º), a China celebra o 70º aniversário da República Popular.
O maior protesto ocorreu na ilha de Hong Kong e reuniu
milhares de pessoas, mas os episódios de violência ocorreram
ao norte do território, onde, com o encerramento de 28 estações do metrô, a suspensão de transportes públicos e bloqueios
nas estradas pelas autoridades, muitos ficaram impedidos de participar na maior manifestação, que já tinha sido proibida pela
polícia.
Os milhares de manifestantes, vestidos de preto, em luto pela
liberdade, ergueram barricadas que paralisaram o trânsito. E apesar
de a polícia ter proibido manifestações no dia em que se assinalam os 70 anos da República Popular da China, multiplicaram-se
os apelos para que a população de Hong Kong saísse de novo às
ruas exigindo reformas democráticas. (Agencia Brasil)

Após dissolução do
Congresso do Peru,
parlamentares
empossam vice
A democracia do Peru viveu na terça-feira (1º) um dia confuso. O presidente do país dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. O Parlamento, no entanto, suspendeu o presidente
por “incapacidade temporal” e empossou a vice-presidente. Ainda não se sabe quais serão os desdobramentos para o país que
tem dois presidentes “empossados” e um abismo cada vez maior
entre Governo e Legislativo.
Na tarde de segunda-feira (30), o presidente do Peru, Martín
Vizcarra, anunciou a dissolução do Congresso após o legislativo
negar um pedido de voto de confiança para mudar o sistema de
indicações de magistrados para a Suprema Corte do país. Vizcarra já havia ameaçado dissolver o Congresso na tarde de domingo
(29), caso o Legislativo não discutisse a necessidade de reformar os critérios para ingresso na Suprema Corte. A intenção de
Vizcarra era evitar a nomeação de juízes ligados à oposição fujimorista, que tem maioria no Congresso, com aliados de direita e
extrema-direita.
“Aqui se trata de lutar contra a corrupção, as blindagens e a
imunidade, que se usa como impunidade. Por trás do pedido de
transparência para os magistrados do Tribunal Constitucional estão
milhões de peruanos”, afirmou Vizcarra, defendendo estar respaldado pela Constituição em sua decisão de dissolver o Congresso.
Vizcarra convocou, ainda, novas eleições para o dia 26 de
janeiro de 2020. O Congresso reagiu, aprovou o afastamento do
presidente por “incapacidade temporal” e empossou a vice-presidente, Mercedes Araoz.
Corte Suprema
O estopim da crise aconteceu quando o Congresso, ignorando a moção de confiança (ou voto de confiança) anunciada na
última sexta-feira (27) pelo presidente, realizou uma votação
atribulada em que elegeu um magistrado para a Corte Suprema,
não discutindo primeiramente o voto de confiança. Vizcarra, então, anunciou a dissolução do Parlamento.
Na semana passada, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) havia denunciado as “eleições relâmpago” do
Congresso para mudar a configuração da Suprema Corte, em um
momento em que o tribunal analisa casos de políticos e ex-presidentes investigados por corrupção e lavagem de dinheiro, citados na operação Lava-Jato.
Reação
Mesmo após a dissolução do Congresso, os legisladores decidiram aprovar o afastamento do presidente, ato que, em teoria,
não tem validade, uma vez que o Congresso já estaria suspenso.
A decisão de Vizcarra, de dissolver o Legislativo, tem validade
de um ano e ele é obrigado a convocar eleições no prazo máximo de quatro meses.
A reação do Parlamento à decisão do presidente veio pouco
mais de duas horas depois. Primeiro aprovaram um pedido de
suspensão “por incapacidade temporal declarada pelo Congresso” e depois empossaram a vice-presidente, que fez o juramento
assumindo o cargo.
“Teria sido mais fácil renunciar. Não fujo de minhas responsabilidades por mais difíceis que sejam as circunstâncias”, afirmou Araoz em seu juramento. “A grave crise institucional que
nosso país vive nesta tarde terminou com uma medida inconstitucional do presidente Vizcarra. Estou assumindo temporariamente a presidência da República”, declarou.
Especialistas afirmam que Araoz cometeu o delito de usurpação de funções e pode, inclusive, vir a ser presa.
Após a dissolução do Congresso, os parlamentares deveriam
se retirar voluntariamente do local, o que não aconteceu. Na noite de segunda-feira, milhares de manifestantes se reuniram diante do Congresso, em apoio a Vizcarra, com gritos de “desalojo”,
pedindo a saída dos parlamentares do local. De acordo com a
Constituição do país, o presidente pode autorizar, caso necessário, a retirada dos parlamentares pela polícia.
O Comando Conjunto das Forças Armadas e a Polícia Nacional se reuniram com Vizcarra para reafirmar “seu pleno respaldo à
ordem constitucional e ao presidente”, segundo nota divulgada
no Twitter da presidência do Peru. (Agencia Brasil)
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CCJ do Senado rejeita destaques;
reforma da Previdência vai a Plenário
Alerj ajudará na reconstrução
do Museu Nacional
A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) vai ajudar na reconstrução do Museu Nacional, com
cerca de R$ 20 milhões, que
devem ser destinados ao telhado e à fachada do Palácio
Paço de São Cristóvão. Um
incêndio ocorrido em 2 de
setembro do ano passado
destruiu parte do acervo do
museu e causou o desabamento das lajes do prédio
histórico, que serviu de residência para a família imperial
do Brasil no Século 19.
Segundo a assessoria de
imprensa da Assembleia Legislativa, os recursos serão liberados após a apresentação de
um projeto básico de reconstrução e do processo licitatório para realizar o trabalho. “As
verbas serão disponibilizadas à
medida que as etapas do proje-

to forem executadas”, informa
a Alerj em nota.
A ajuda foi acertada em
uma reunião realizada na segunda-feira (30) no gabinete do
presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Participaram do
encontro a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Pires Carvalho, e o diretor do museu,
Alexander Kellner, além dos
parlamentares Waldeck Carneiro (PT) e Renan Ferreirinha (PSB), que integram a Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj.
Com 201 anos, o Museu
Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e
conta com um acervo vasto e
relevante, que vai da história
natural à antropologia, somando mais de 20 milhões de
itens. (Agencia Brasil)

Justiça não se omitirá
em garantir direitos
ante abusos, diz Toffoli
O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), disse na terça-feira (1º), em Brasília, que o Estado tem tendência a ser autoritário, mas que a
Justiça não vai se omitir diante
de investigações abusivas que
invadam os direitos fundamentais dos cidadãos.
“O Estado sempre tem uma
tendência de ser autoritário. O
Estado autoritário corrompe.
Instituições autoritárias corrompem”, disse Toffoli durante
cerimônia no CNJ.
“A Justiça não vai se omitir
em dizer que houve excessos,
abusos e em garantir a cidadania
e direitos individuais”, afirmou.
As declarações foram dadas
na véspera da continuidade do
julgamento em que o Supremo
deve firmar uma tese capaz de
levar à anulação de diversas condenações na Lava Jato.
Nesta quarta-feira (2), o plenário do STF deve voltar a discutir a necessidade de que réus
delatados tenham direito de
apresentar alegações finais depois de réus delatores.
Um entendimento favorável
aos réus delatados é visto como
um dos maiores reveses da Lava
Jato. Na primeira parte do julgamento, na semana passada,
houve protestos contra o novo
entendimento em frente ao Supremo, por parte de grupos que
defendem a operação.
Nesta terça (1º), Toffoli voltou a afirmar que o Supremo
sempre “deu todo o apoio” ao
combate à corrupção. Ele reiterou ainda que “não são heróis,
não são pessoas individualmente” que promovem o avanço na
área, “mas são as instituições
trabalhando de maneira coordenada, transparente”.
“Tem que ser dito isso para
evitar lenda urbana, evitar a desonestidade intelectual, para evitar os oportunistas de plantão

que querem desacreditar as instituições”, afirmou o ministro.
Transparência
Toffoli discursou após a assinatura de um ato normativo do
CNJ que obriga os cartórios de
todo o país a enviar automaticamente determinadas informações à Unidade de Inteligência
Financeira (UIF), o antigo Conselho de Controle de Atividades
Financeiros (Coaf).
O objetivo é facilitar a investigação de atos notariais suspeitos, como a compra de imóveis
em dinheiro vivo acima de R$ 30
mil, por exemplo. Com a norma,
os notários ficam obrigados a
informar “qualquer operação ou
tentativa de operação que, pelos
seus aspectos objetivos e subjetivos, possam estar relacionadas
às operações de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo”.
Em seu discurso, o presidente do STF defendeu a transparência nas investigações sobre
movimentações financeiras,
“para se evitar que trabalhos
importantes que têm que ser
feitos no combate à corrupção
não venham a cair depois porque houve atividades de gaveta, investigações sem transparência, investigações escondidas, sem acesso das pessoas, sem saber quem está sendo
investigado”.
Em julho, Toffoli concedeu
uma liminar (decisão provisória)
- pedida pelo senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ) - e suspendeu todas as investigações do
país conduzidas pelo Ministério
Público com base em informações repassadas pelo Coaf a procuradores sem o crivo prévio de
um juiz.
Entre os argumentos, estava
a falta de transparência no compartilhamento de informações.
O tema deve ser debatido no plenário do Supremo em novembro.
(Agencia Brasil)

A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do
Senado rejeitou na terça-feira (1º) três destaques apresentados por partidos de oposição ao relatório sobre a reforma da Previdência proposto pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). O texto foi
aprovado no início da
tarde por 17 votos a 9 depois
de mais de duas horas de debates. A proposta deve ser
analisada pelo plenário da Casa
ainda nesta terça-feira e para ser
seguir sua tramitação, precisa do
apoio de 49 dos 81 senadores.
Ao todo, partidos de oposi-

ção apresentaram seis destaques,
dos quais três foram rejeitados.
Entre eles, os que tratavam do
abono salarial, da aposentadoria
por invalidez e do modelo de
cálculo do benefício. Os demais foram retirados de pauta.
O senador Paulo Paim (PTRS) também apresentou um
voto em separado com alterações mais profundas no texto
da Proposta de Emenda à Constituição. Caso fosse aprovado
seu relatório, o texto teria que
obrigatoriamente que retornar
para análise da Câmara dos Deputados. No entanto, a proposta não chegou a ser avaliada pe-

los senadores.
Das 77 emendas apresentadas, o relator acatou apenas uma
supressiva, para não prejudicar
o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens
variáveis vinculadas a desempenho no serviço público e
corrigiu a redação do trecho
que inclui os informais entre
os trabalhadores de baixa renda que terão acesso ao sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas favoráveis. O texto mantém o
impacto fiscal de R$ 876,6 bilhões em 10 anos.
A previsão inicial do calen-

dário estabelecido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), era que a
PEC da Previdência estaria
concluída, em dois turnos, até
o dia 10 de outubro. No entanto, ainda não há consenso entre os parlamentares que viabilize a tramitação da proposta
nesse período.
“Temos muitas pendências.
Não há, neste momento, garantia dos senadores para a data de
votação em segundo turno. Não
está definido o que poderá
acontecer”, admitiu o líder do
PSL, Major Olímpio (SP).
(Agencia Brasil)

Gilmar: tese sobre alegações finais
deve se restringir à 1ª instância
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse na terça-feira(1º) que já existe maioria na
Corte para que as alegações finais possam ser apresentadas
pelos delatados após os delatores nos julgamentos da Lava
Jato nos casos em que o pedido da defesa do réu foi feito
desde a primeira instância.
Na semana passada, por 7
votos a 3, o STF decidiu que
advogados de delatados podem
apresentar as alegações finais,

última fase antes da sentença,
após a manifestação da defesa
dos delatores. Atualmente, o prazo é simultâneo para as duas partes, conforme o Código de Processo Penal (CPP). Na prática,
a maioria dos ministros entendeu que o delatado pode falar por
último nesta fase, mesmo não
estando previsto em lei. O entendimento foi baseado no princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
“O voto do ministro Alexandre [de Moraes] já trouxe

uma modulação, uma distinção
ao dizer que estava concedendo àquele que tinha arguido
desde sempre, desde a primeira oportunidade na primeira
instância. Acho que essa é a
modulação passível e possível
de ser fazer”, disse Gilmar
Mendes, após participar de
sessão solene na Câmara dos
Deputados.
Segundo o ministro, a Corte já formou maioria pela proposta apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Acho que essa é a decisão.
Aqueles que não fizeram o pedido oportunamente [ainda na
primeira instância], deixaram
de fazê-lo. Me parece que esse
é o desenho que o ministro
Alexandre propôs e que já mereceu 6 ou 7 votos”.
A repercussão da decisão
nos casos que estão em tramitação em todo o país deverá ser
decidida pela Corte na próxima sessão plenária, marcada
para esta quarta-feira, (2).
(Agencia Brasil)

Amazônia: operações do Conjunto
Norte somam R$ 6,3 milhões em multas
O Comando Conjunto Norte – uma das frentes da Operação Verde Brasil – realizou
134 operações durante o primeiro mês na Amazônia Legal. Essas ações resultaram em R$ 6,3
milhões em multas aplicadas,
além da apreensão de 3.741 metros cúbicos de madeira.
A Operação Verde Brasil
é voltada para o combate aos
incêndios e crimes ambientais
na Amazônia. As ações são feitas por meio de colaboração

entre as Forças Armadas e
agências governamentais e contaram com 5,4 mil civis e militares, além de 12 aeronaves.
Por meio de nota, o Exército Brasileiro informou que as
ações iniciais “estiveram focadas no levantamento e no combate dos focos de incêndio,
que eventualmente ocorreram
em áreas de fronteira, em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos esta-

dos da Amazônia Legal”.
Balanço divulgado na semana passada pelo Ministério
da Defesa contabilizava que,
ao todo, a Operação Verde
Brasil já havia aplicado
um total de R$ 36,37 milhões.
De acordo com a pasta, as
multas foram aplicadas principalmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conser-

vação da Biodiversidade (ICMBio) por práticas ilícitas
como mineração e garimpo
ilegal, desmatamento e apreensão de madeira.
O governo federal decretou, em 23 de agosto, a Garantia da Lei e da Ordem (GLO)
Ambiental para ampliar as
equipes em atuação na Amazônia - tanto para o combate ao
fogo quanto para investigação
de ilícitos nas regiões afetadas. (Agencia Brasil)

Witzel diz que privatização da
Cedae vai acelerar saneamento
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse na
terça-feira (1°) que a privatização de parte da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) vai permitir acelerar os investimentos em saneamento básico na região metropolitana da
capital. Segundo o governador,
seria possível injetar R$ 10 bilhões em investimentos nos três
anos seguintes à privatização.
“São investimentos, nos próximos três anos a partir do lei-

lão, de mais de R$ 10 bilhões.
Além de a Cedae continuar com
receita na produção da água, que
vai dar [de] R$ 300 [milhões] a
R$ 400 milhões de lucro para
o estado, que serão investidos
também nessas comunidades”,
afirmou o governador, que pretende realizar o leilão no ano
que vem, para que o estado
invista os recursos obtidos entre 2021 e 2023.
Witzel afirmou que o montante obtido com a privatização

ajudaria a resolver o problema da
poluição na Baía de Guanabara e
nas lagoas da Barra da Tijuca,
além de possibilitar investimentos em cidades pequenas que não
têm recursos para avançar no
saneamento, como Japeri, Mesquita e Queimados.
O governador falou com a
imprensa após um café da manhã com representantes do setor hoteleiro e o secretário estadual de Turismo, Otávio Leite.
O evento discutiu os benefícios

de reforçar o Rio como parada
para voos internacionais que chegam ao Brasil com outros destinos, o que permitiria aumentar
o número de turistas.
“Acredito que o Rio de Janeiro consiga, até o final de 2022,
estar com o dobro de turistas [estrangeiros]. Hoje são 1,5 milhão
de turistas estrangeiros”, disse o
governador. Para ele, essas conexões, chamadas stopover, poderiam atrair mais turistas asiáticos.
(Agencia Brasil)

Fachin vota pela condenação de
Geddel no caso dos R$ 51 milhões
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin votou na terça-feira (1º)
pela condenação do ex-ministro
Geddel Vieira Lima, e de seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação
criminosa.
A manifestação de Fachin,
relator do processo, foi feita no
julgamento do caso relacionado
aos R$ 51 milhões em espécie
encontrados no apartamento em
Salvador, em 2017. Pelos fatos,
Geddel está preso há dois anos.
O ministro também votou
pela absolvição do ex-assessor
de Lúcio Vieira, Job Brandão, e
do empresário Luiz Fernando
Costa Filho, sócio de uma construtora que recebeu investimentos de Geddel, por entender que
os acusados não tinham conhecimento da origem ilícita
dos recursos movimentados e
que o ex-assessor era apenas um
cumpridor de ordens.
Ao votar pela condenação de
Geddel, Fachin analisou as provas obtidas pela Polícia
Federal. Segundo o ministro,
peritos encontraram fragmentos
das digitais de Geddel e Job nos
sacos de dinheiro que estavam

dentro do apartamento.
Além disso, segundo o ministro, o doleiro Lúcio Funaro
relatou e comprovou em depoimentos de delação premiada que
fez entregas de propina em dinheiro a Geddel. De acordo com
o delator, o repasse de
propina foi de aproximadamente R$ 20 milhões, entre 2012
e 2015, quando o ex-deputado
era vice-presidente da Caixa.
Os repasses ocorriam em troca da liberação de empréstimos
a empresas interessadas em
obter os recursos e ocorreram
em hotéis, hangares de táxi-aéreo e no escritório de Funaro,
em São Paulo.
Sobre a conduta de Lúcio Vieira Lima, Fachin disse que o irmão de Geddel ajudou na lavagem
de dinheiro ao investir em empresas da família e no mercado imobiliário, por meio da ocultação do
valores de propina.
Após voto de Edson Fachin,
a sessão da Segunda Turma do
STF, que julga o caso, foi suspensa e será retomada na
próxima terça-feira (8).
Denúncia
A denúncia foi apresentada
ao STF pela ex-procuradora-ge-

ral da República Raquel Dodge.
Na acusação, ela sustentou que
o dinheiro apreendido seria proveniente de esquemas de corrupção na Caixa Econômica Federal investigados em outras ações
penais. Geddel foi vice-presidente do banco. Outra parte teria sido acumulada por Lúcio
Vieira Lima por meio do crime
de peculato, em que o parlamentar se apropriou de parte do salário do ex-assessor parlamentar Job Brandão.
Além do dinheiro encontrado, outros R$ 12 milhões
teriam sido lavados por Geddel e Lúcio por meio de investimentos em imóveis de alto
padrão em Salvador, em empreendimentos da empresa
Cosbat, administrada por Luiz
Fernando Machado.
Defesas
Durante o julgamento, o
advogado Gamil Föppel, representante da família, disse
que Geddel está preso há dois
anos e que o Ministério Público Federal nunca se conformou com a liberdade do exministro. O advogado também
criticou a perícia feita pela
Polícia Federal (PF), que não

teria seguido os trâmites legais ao encontrar fragmentos
de digitais de Geddel em um
saco de plástico que continha
dinheiro.
“Tenho absoluta certeza
que, se respeitadas as regras
processuais, não há outra alternativa senão absolver todos
os réus de todas as imputações que foram são feitas”,
afirmou.
A defesa de Job Brandão
disse que ele não tinha consciência da ilicitude do dinheiro movimentado pela família
de Geddel. Segundo o advogado, Brandão era somente um
cumpridor de ordens ao receber recursos em dinheiro ou
guardá-los.
A defesa do empresário
Luiz Fernando Machado da
Costa Filho afirmou que ele
não tinha ciência da procedência ilícita dos recursos que foram aplicados pela família na
empresa. Segundo o advogado
César Faria, o empresário,
quando recebeu dinheiro em
espécie, registrou os valores
na contabilidade da empresa e
depositou no banco, não tendo intenção de ocultá-los.
(Agencia Brasil)
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Maior livraria flutuante do
mundo está no Rio de Janeiro
O navio Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo, com seus 132,5
metros de comprimento e nove
andares, vai permanecer ancorado no Píer da Praça Mauá,
zona portuária da capital fluminense, até o próximo domingo
(6). A embarcação chegou ao
Rio de Janeiro no último dia 18,
vinda de Santos (SP), onde ficou ancorada no mês de agosto, depois de visitar a Argentina.
O navio pertence à organização internacional cristã Good

Books for All Ships (GBA
Ships), sediada na Alemanha,
que já teve outros três navios
livrarias com os quais começou a navegar na década de
1970. Atualmente, apenas o
Logos Hope percorre o mundo
oferecendo aos visitantes cinco mil títulos em inglês e português, no total de 800 mil livros, divididos entre literatura
infantil, culinária, ciência, hobbies, autoajuda, liderança, dicionários, literatura cristã, entre outros segmentos literários.
Há alguns títulos também em

espanhol.
Para adquirir um livro, a
pessoa pode pagar em dinheiro, no caso do Brasil em reais,
ou em cartão de crédito com
bandeira internacional Visa ou
Mastercard.
A livraria funciona no quarto piso da embarcação, onde há
também uma cafeteria. A tripulação é formada por 400 pessoas de 60 países, que ficam embarcadas por cerca de dois
anos.
A coordenadora de Projetos
do Logos Hope, Raquel Mene-

zes, disse que nos demais andares há uma escola para filhos
dos tripulantes voluntários,
além de escritórios, cabines,
cozinha e uma clínica médica.
“É uma verdadeira cidade aqui
dentro”, disse Raquel Menezes. “É realmente uma casa. As
pessoas moram aqui”, acrescentou.
Não é preciso agendamento
prévio para visitar o navio livraria. O horário de funcionamento é de terça-feira a quinta-feira, das 10h às 20h; sexta e sábado, das 10h às 21h; e, no do-

mingo, das 14h às 21h. A entrada custa R$ 5, mas adultos com
mais de 60 anos e crianças menores de 12 anos acompanhadas por um adulto não pagam.
Neste domingo (6), a equipe internacional do navio apresentará, em português, a peça
infantil O Leão, a Feiticeira e o
Guarda-roupa, em duas sessões, às 14h30 e às 18h30. A
peça é recomendada para maiores de 7 anos de idade. Os ingressos custam R$ 20.
Além de trabalharem na embarcação, os tripulantes saem

do navio para oferecer ajuda a
organizações locais que desenvolvem projetos em comunidades carentes.
Esta é a primeira visita do
Logos Hope ao Brasil. A última
vez que um dos navios livrarias esteve no país foi há 28
anos. Depois do Rio de Janeiro, o Logos Hope visitará Vitória (ES), Salvador (BA) e Belém (PA), retornando a seguir
para o Caribe, onde ficou durante 12 meses, em 2017. De lá,
rumará para a Europa. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
AÇOBRIL COMERCIAL DE AÇO LTDA

CNPJ: 54.595.129/0001-19 NIRE: 35203184547
Ata de Reunião de Sócios para Redução de Capital Social
Data/Hora e Local: 27/09/2019, 10 hs, na sede da sociedade, na Rodovia Fernão Dias, 14591, Km 86,27, Parque Edu Chaves, CEP
02283-000, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no
ARTIGO eDA,EI PORESTAREMTODOSOSSÆCIOSPRESENTES CONFORMEASSINATURAAOlNALDOPRESENTEINSTRUMENto. Presentes: Patricia Servilha, brasileira, divorciada, empresária, RG/SSP/SP 11.243.580-4 e CPF 087.003.598-31, residente e
domiciliada na Rua Edson, 621, Apartamento 102, Bairro Campo Belo, CEP 04618-032, São Paulo/SP, e Rebeca Servilha, brasileira, divorciada, empresária, RG/SSP/SP 11.243.579-8 e CPF 063.723.598-39, residente e domiciliada na Rua Dom Rosalvo, 140,
Apartamento 61, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05442-030, São Paulo/SP. Ordem do Dia: Consoante à cláusula IV do contrato social,
os sócios resolvem reduzir o capital social de R$ 56.000.000,00 para R$ 20.000.000,00, com redução de R$ 36.000.000,00, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da sociedade, nos termos do artigo 1.082,
inciso II do Código Civil, assim o capital social passará a ser de R$ 20.000.000,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme
disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas
aos sócios, na proporção da participação de cada um no capital social. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer
Restrição: Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a
redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata:
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por
todos os sócios presentes. Rebeca Servilha: Presidente; Patricia Servilha: Secretário. São Paulo, 27/09/2019.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EMICO ISHIMINE, REQUERIDO
POR NILCE MIYUKI ISHIMINE - PROCESSO Nº102429676.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da

Jornal
ODIASP

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 04/12/2018, foi
decretada a INTERDIÇÃO de EMICO ISHIMINE, CPF 247.113.35846, 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). Nilce
Miyuki Ishimine, CPF: 047.862.168-01 e RG: 13.504.730-4. 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 02 de abril de 2019. [02]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FÁBIO MASUDA TOTIS,
REQUERIDO POR IVONE MIDORI MASUDA - PROCESSO Nº
1011224-16.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª

Vara da Família e Sucessões,do Foro Regional III-Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de
Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 11/01/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de
FÁBIO MASUDA TOTIS, CPF 321.716.498-95, declarandoo(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos
da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Ivone Midori Masuda. 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 02 de maio de 2019.
[02]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101487391.2014.8.26.0100 (USUC 210) A Doutora Aline Aparecida 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)
Salvador Pardini, Agnese Pardini, José Antônio da Matta, Inez
Francischini da Matta, Antônio Comotti, Rolando Pardini, Elisa
Pignatari Pardini, também conhecida como Elisa Pardini,
George Lopes de Oliveira, Marília Alencar de Oliveira, réus
ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem
como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Nilza Carpi, Ana Cristina Fortis Carpi, Odair Carpi,
Marina Fernandes Carpi,Otávio Carpi,Carmen de Castro Carpi
e Eduardo Carpi, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Taufik Kurban,nº50,Vl.S.Pedro,26°Subdistrito de Vila Prudente
- São Paulo SP, com área de 160,00 m², contribuinte nº
117.324.0005-8,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.
[1,2]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1047114-45.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Andréa Galhardo Palma,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o)
MARLENE MOREIRA PEREIRA,Brasileiro,que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de
Sonia do Rosario Cunha, objetivando seja julgada procedente,
autorizando o depósito em consignação no valor de R$248,63.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
conteste a ação ou levante a quantia depositada, sob pena de
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2019.
[1,2]
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1096974-49.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de

Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar
que neste Juízo tramita a ação de Outros Procedimentos de
Jurisdição Voluntária movida por Carlos Roberto de Souza
Vasconcelos e Camila Matos dos Santos,por meio da qual os
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo
734, § 1º do CPC,alegando em síntese que : os requerentes
contraíram matrimônio em 26 de fevereiro de 2011, tendo
adotado o regime da comunhão parcial de bens.Na época do
casamento o casal não buscou nenhuma informação sobre o
regime de bens que adotariam ao contrair o matrimônio, por
isso seu entendimento sobre o alcance de cada um dos
regimes de bens era pouco.Hoje cada um dos cônjuges
exerce atividades de natureza diferente.A natureza das
atividades da mulher traz incerteza e preocupação para o
marido , que por ter conhecimento dos problemas econômicos
que o país atravessa, teme que em algum momento o empreendimento da mulher possa comprometer os bens que ambos
venham a adquirir após o casamento.Assim motivados,os
requerentes pretendem alterar o regime de bens , passando
da atual comunhão parcial de bens para a separação total de
bens.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 23 de maio de 2019
[01,02]
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº106723621.2015.8.26.0100 (USUC 819) A Doutora Aline Aparecida 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Rutineia Juliana Mola e Douglas Mola ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Aranguera, nº 39 Vila Medeiros - São Paulo SP, com área de
74,00 m², contribuinte nº 068.520.0081-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 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.
[1,2]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1091429-32.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
GILMARE RODRIGUES DA SILVA CANTO, Brasileiro, Solteira, Comerciante, RG 11493372, CPF 464.359.052-15, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Caetano Augusto Caldeira, para cobrança de R$ 68.547,83
(set/17), referente à locação do imóvel situado na Rua Gravataí 46, Apto. 02, Consolação, devidamente atualizado e acrescido
das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, ou peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019.
[1,2]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110055111.2013.8.26.0100(USUC 1556) A Doutora Aline Aparecida 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) Roberto MarWLQV9LHLUD+HUPtQLD'¶$OEHUWL9LHLUDJenilza Santos Vieira,Pedro Antônio de Paula,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Roberto Martins Vieira e HermíQLD'¶$OEHUWL9LHLUDDMXL]DUDPDomRGH868&$3,2visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ilhéus
do Prata,nº51-Imirim - São Paulo SP, com área de 186,10 m², contribuinte nº 071.447.0018-9, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [1,2]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029273-57.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA
BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por São Sabas Ensino de 1º e 2º
Grau S/C Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.800,14, devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2019.
01 e 02/10
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0004831-84.2011.8.26.0009 AMMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível - Foro Regional IX- Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao REGINALDO DE OLIVEIRA, CPF 001.801.956-03, que foi ajuizada
Ação de Cobrança pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ORLEANS, objetivando a procedência da ação e a
condenação do Réu ao pagamento de R$ 8.218,12, referente às despesas condominiais não pagas de 09.11.2009
a 07.04.2011, que atualizada monetariamente, com aplicação de multa convencional, juros moratórios de 1%
ao mês, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações
contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o Réu em lugar ignorado e
incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de
veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS.
01 e 02/10
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PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF nº 19.374.544/0001-41 - NIRE nº 35300460065
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Horário e Local: Em 29 de abril de 2019, às 16:00 horas, na sede social da PAM JR Participações e Empreendimentos S.A.
(“Companhia“), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, conjunto 31/32, Edifício Padauri,
Alphaville, CEP: 06454-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se veriﬁca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3.
Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: Patricia Luiza Broilo. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do
Dia da Assembleia Geral Ordinária foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade
das ações ordinárias de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à
presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo
130 da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 4.3. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido
formulado o pedido de que trata o artigo 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 29 de abril de 2019.
Assinaturas: Alexandre Ferrari - Presidente da Assembleia; Patricia Luiza Broilo - Secretária da Assembleia. Acionistas: Rosemarie Schalldach, São
Paulo Bank Participações Ltda (p. Marcus Schalldach), Payments Holding S.A. (p. Alexandre Ferrari). Declaro que a presente confere com o original
lavrado em livro próprio. Patricia Luiza Broilo - Secretária. JUCESP nº 500.111/19-4 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
PAYMENTS HOLDING S.A. - CNPJ nº 26.917.126/0001-19 - NIRE nº 35300504879
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Horário e Local: Em 29 de abril de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Payments Holding S.A. (“Companhia”), localizada na cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 3º andar, conjuntos, 31/32, Alphaville, CEP 06454-000. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4° do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas da Companhia, conforme se veriﬁca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Paulo
Renato Della Volpe; Secretário: Alexandre Ferrari. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária
foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presente Assembleia será
lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.
4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2018, cujas cópias autenticadas serão arquivadas na JUCESP juntamente com esta Ata, nos termos do inciso
II, do artigo 294 da Lei nº 6.404/96. 4.3 Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o artigo
161, §2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 29 de abril de 2019. Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe
– Presidente da Assembleia; Alexandre Ferrari - Secretário da Assembleia; Acionistas: Alexandre Ferrari, Paulo Renato Della Volpe, Jose Carvalho
Junior, Eduardo Kisahleitner, Fabio Agostinho Cabral Fonseca. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Alexandre
Ferrari - Secretário. JUCESP nº 500.116/19-2 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
STARTUP FARM INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 22.921.800/0001-88 - NIRE 35.300.480.082
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os acionistas representando a totalidade do capital social da STARTUP FARM INVESTIMENTOS S.A.,
sociedade por ações de capital fechado com sede na Rua Francisco Leitão, nº 258, Cerqueira Cesar,
CEP 05414-020, São Paulo/SP, CNPJ nº 22.921.800/0001-88 e atos constitutivos arquivados perante
a JUCESP sob o NIRE 35.300.480.082 (“Companhia”), informam, a quem possa interessar, que
aprovaram, em 31/07/2019: i) a redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da
Lei nº 6.404/76, de R$ 4.408.360,00 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e sessenta
reais), para R$ 3.602.731,33 (três milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e trinta e um reais e trinta
e três centavos), uma redução de R$ 805.628,67 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais
e sessenta e sete centavos), mediante o cancelamento de 3.055 (três mil e cinquenta e cinco) ações
ordinárias nominativas de emissão da Companhia, em razão do mesmo mostrar-se excessivo em relação
ao seu objeto social, sendo que os acionistas esclarecem que a redução de capital ora aprovada está
condicionada ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para a oposição dos credores, contado a partir
da data desta publicação, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76; e ii) a mudança da denominação
social da Companhia, que passará a denominar-se FF1 PARTICIPAÇÕES S.A.
PROCESSO Nº1003314-07.2018.8.26.0001 EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇãO DE Pedro Renan Esteves Pozzer, REQUERIDO POR Clarisse dos Reis Esteves e BENEDITO ROBERTO
GARCIA POZZER- PROCESSO Nº1003314-07.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28/03/2019, foi decretada
a INTERDIÇÃO de PEDRO RENAN ESTEVES POZZER, RG. 55.770.200-8, CPF 512.385.108-92, declarando-o(a)
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, que afetará tão somente os atos relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), por tratar-VHGHSHVVRDSRUWDGRUDGH³UHWDUGRPHQWDOPRGHUDGR´
e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). CLARISSE DOS REIS ESTEVES. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.
[02]
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Editora Ática S.A.

CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 02/10/2019, às 17 h, na sede da Editora Ática S.A. (“Companhia”), localizada em SP/SP, na
Avenida das Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor A, Pinheiros. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do
artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da acionista representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Carlos
Alberto Bolina Lazar. Secretário: Cesar Augusto Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia.
5. Deliberações: Inicialmente, cumpre consignar que a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia autorizou
a lavratura da ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo
130, §§ 1º e 2º da LSA. A única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) a redução do capital social
da Companhia, por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da LSA, no valor de até R$ 700.000.000,00, com o consequente
cancelamento de até 700.000.000 de ações representativas do capital social da Companhia detidas pela acionista única, ao valor de
R$ 1,00 por ação. Uma vez verificada a eficácia da redução de capital ora deliberada, nos termos do item (ii) abaixo, a acionista única
será restituída mediante a entrega de bens ou direitos de titularidade da Companhia à época, em valor patrimonial correspondente
ao valor da redução de capital; (ii) consignar que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social para a acionista
da Companhia fica condicionada (a) à publicação da presente ata antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo; e (b) ao decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido
apresentada pelos credores quirografários, nos termos do artigo 173, §1º, da LSA, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido
oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial; e (c) à realização de nova Assembleia Geral da Companhia que
deverá confirmar a redução de capital, determinar o valor da redução de capital até o limite máximo indicado no item (i) acima,
indicar quais bens e ativos da Companhia serão entregues à acionista única em decorrência da redução de capital ora deliberada e,
por fim, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir a redução de capital e o correspondente
cancelamento de ações de emissão da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Assembleia
Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela acionista
presente. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar. Secretário: Cesar Augusto Silva. Acionista: Somos Sistemas
de Ensino S.A. (p. Carlos Alberto Bolina Lazar e Cesar Augusto Silva). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. São Paulo, 02 de outubro de 2019. Mesa: Carlos Alberto Bolina Lazar - Presidente; Cesar Augusto Silva - Secretário.

BLOCKC - Tecnologia e Gestão S.A. - Constituição
Extrato da Ata de Assembléia Geral de Constituição de 31.01.2019
Data, hora, local: 31.01.2019, 9hs, Rua Padre João Manoel, 222 - parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos subscritores. Mesa: Presidente: Carlos de Mathias Martins Junior, Secretária: Aline de Menezes Santos. Deliberações aprovadas: 1. Constituição de sociedade
de ações de capital fechado, sob a denominação BLOCKC - Tecnologia e Gestão S.A., com sede e foro em São Paulo/SP. 2. O capital social
que será de R$ 1.182,00, dividido em 1.182 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas neste ato e data em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição: Ecoinvest Assessoria - Desenvolvimento e Participações Ltda. 740 ações; Silvia Brasil Coutinho - 150 ações; Neo-Alfa Serviços de Inovação e Participações EIRELI - 132 ações; Adelino Ricardo Jacintho
Esparta - 60 ações; Bruno Costa Barino - 25 ações; Aline de Menezes Santos - 25 ações; Melissa Sawaya Hirschheimer - 25 ações; Marcelo
de Camargo Furtado - 25 ações. Total: 1.182 ações. 3. Redação do Estatuto Social. 4. A emissão de 1 bônus de subscrição nominativo, no
valor unitário de R$ 555.000,00 correspondente à emissão de ações da Companhia (“Novas Ações”) nas condições e montantes adiante detalhados: (a) O Bônus de Subscrição ora emitido, de nº 001, será subscrito por Bengt Joakim Moller. (b) Nos termos do artigo 171, §3º da Lei
das S.A., os demais acionistas renunciam ao exercício do direito de preferência para subscrição do Bônus de Subscrição. (c) O Bônus de Subscrição será exercido de acordo com as condições constantes Certiﬁcado de Bônus de Subscrição, e terá as seguintes características: (i) Número e espécie das Novas Ações a serem emitidas em decorrência do exercício do Bônus de Subscrição: O Bônus de Subscrição de nº 001
outorgará ao seu titular o direito de subscrever 132 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia; (ii) Prazo
de Exercício do Bônus: O direito de subscrição decorrente do Bônus de Subscrição somente poderá ser exercido pelo titular (a) de 31.01.2021,
e, a partir de então, a qualquer momento até 31.01.2024, não se admitindo o exercício parcial nem o exercício em data posterior às antes deﬁnidas; ou (b) caso ocorra algum evento de liquidez, conforme detalhado no respectivo Certiﬁcado de Bônus de Subscrição; (iii) Preço de Emissão das Novas Ações: O preço de emissão das Novas Ações será de R$ 1,00 para cada ação ordinária emitida pela Companhia. (iv) Convocação de Assembléia para deliberar o aumento de capital. Caso recebida notiﬁcação informando sobre o exercício do direito à subscrição
contido no Bônus de Subscrição, a Companhia estará obrigada a, no prazo máximo de 30 dias, convocar assembleia geral para deliberar sobre o aumento de capital, de forma a permitir ao detentor do Bônus de Subscrição o exercício de seu direito. (v) Condições da Integralização
das Novas Ações: As Novas Ações deverão ser integralizadas no ato de suas subscrições, com recursos próprios, em moeda corrente nacional, pelo titular do direito de subscrição decorrente do Bônus de Subscrição. 5. Eleger: Carlos de Mathias Martins Junior, RG 10.773.380 SSP/
SP, CPF 134.499.018-50 - Diretor Presidente, Adriano Augusto Nunes Pereira da Silva, RG 15.388.383 SSP/SP, CPF/MF 074.132.758-99 - Diretor de Operações e Adelino Ricardo Jacintho Esparta, RG 9.791.325 SSP/SP, CPF 093.790.338-85 - Diretor sem designação especíﬁ ca, todos brasileiros e residentes em São Paulo/SP, os quais declararam não estar impedidos de exercer atividades mercantis. Os Diretores ora
eleitos não receberão remuneração pelo exercício de suas funções. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.01.2019. Acionistas: Ecoinvest Assessoria - Desenvolvimento e Participações Ltda., Silvia Brasil Coutinho, Neo-Alfa Serviços de Inovação e Participações EIRELI, Adelino Ricardo Jacintho Esparta, Bruno Costa Barino, Aline de Menezes Santos, Marcelo de Camargo Furtado e Melissa Sawaya Hirschheimer.
Aline de Menezes Santos - OAB/SP 161.225. JUCESP NIRE 3530053783-1 em 26.06.19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &/$8',26$/9(77,'$1*(/2
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 2II 0DUNHWLQJ 3URPRFLRQDO /WGD (33 &13-   TXH D DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 7LP &HOXODU 6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR
SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH
PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH
WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV
SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /8,=)(51$1'252'5,*8(6*8(55$QDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R ,=$%(//$+(51$1'(=%25*(65*&3)FRPHQGHUHoRj5XD&RQVHOKHLUR%URWHUR
6DQWD&HFLOLD&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH)DFXOGDGHV
0HWURSROLWDQDV8QLGDV$VVRFLDomR(GXFDFLRQDOSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH GHFRUUHQWHGRV
FKHTXHVQVHDJrQFLDGR%DQFR%UDGHVFR6$RULXQGRVGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV
FXUVRGH'LUHLWR(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGR
GpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR
,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

ATILA OLIVEIRAGALVÃO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO QUIMICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (17/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SALVADOR MARCELINO GALVÃO E DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS GALVÃO.
LILIANE DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO TECNICADE RADIOLOGIA,
NASCIDA EM LAURO DE FREITAS, BA NO DIA (07/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ROSA DOS SANT OS E DE LUCIENE MARIA DE
JESUS.

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7UD]LEXOR-RVp)HUUHLUDGD6LOYD
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  0 $ 5 +(55(5$  0( &13-  TXH D DomR GH &REUDQoD 
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGRSRU%DQFR%UDGHVFR6$IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLD
GH 5  DEULO GH   SURVVHJXLQGR DJRUD QRV DXWRV GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD (VWDQGR D H[HFXWDGD HP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH
PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR
&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYD
LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

(',7$/ '( &,7$d®2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH 8VXFDSLmR 352&(662 1
 868& $'RXWRUD$OLQH$SDUHFLGDGH0LUDQGD00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD
GH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R V 6DORPmRGH%ULWR*RQGLP/XL]GH$OPHLGD-XQLRU/HRQLOGD3LQWRGRV6DQWRVUpXV
DXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXVF{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHPKHUGHLURV
HRXVXFHVVRUHVTXH7DWLDQD)HUUHLUD9HQWXUDDMXL]RXDomRGH868&$3,®2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLR
VREUHRLPyYHOORFDOL]DGRQD5XD$UDUDFDQJDQ&LGDGH$(&DUYDOKR6mR3DXOR63FRPiUHDGHPð
FRQWULEXLQWH Q  DOHJDQGR SRVVH PDQVD H SDFtILFD QR SUD]R OHJDO (VWDQGR HP WHUPRV H[SHGH
VHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyV
RSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXH
VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
(',7$/ '( &,7$d®2 ² 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH 8VXFDSLmR 352&(662 1
 868&  $ 'RXWRUD $OLQH $SDUHFLGD GH 0LUDQGD 00 -Xt]D GH 'LUHLWR GD 
9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R V &iVVLR+XPEHUWR5HLV&RVWD0DULDGH/RXUGHV%DFFKL5HLV&RVWDUpXV
DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP FRPR VHXV F{QMXJHV VH FDVDGRV IRUHP
KHUGHLURV HRX VXFHVVRUHV TXH %HQHGLWD )DULDV /X] DMXL]RX DomR GH 868&$3,2 YLVDQGR D GHFODUDomR GH
GRPtQLR VREUH R LPyYHO ORFDOL]DGR QD 5XD )UDQFLVFR /XLV GH *RGR\ Q  QD 9LOD 6DQWD 0DUJDULGD 
6XEGLVWULWR-DEDTXDUD6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWHQDOHJDQGRSRVVH
PDQVD H SDFtILFD QR SUD]R OHJDO (VWDQGR HP WHUPRV H[SHGHVH R SUHVHQWH HGLWDO SDUD FLWDomR GRV
VXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHP
R IHLWR 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL H

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 02/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B50088 - CONTRATO: 102384023035-9 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0238-AV PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CANDIDO FONTOURA, N°(S) 401 E 485,
APARTAMENTO 14, 1º ANDAR, BLOCO 13, EDIFÍCIO MOGNO, CONDOMÍNIO SOLAR
DOS PINHEIROS, 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ. COM DIREITO A UMA VAGA NO
ESTACIONAMENTO
MARCO AURELIO ALVES BARBOSA, BRASILEIRO, ADVOGADO, CPF: 086.131.71818, CI: 16120763, SOLTEIRO(A), ELIETE MARIA RODRIGUES, BRASILEIRO,
PROFESSORA, CPF 076.975.618-24 CI: 14.044.203 SSP SOLTEIRO(A)
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
02 - 03 - 04/10/2019

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

JORGE APARECIDO DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTAMPADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALMIRA ROSA DA SILVA. LAURA TEREZINHA DE SALES, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORADE IDOSOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(29/09/
1964), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE MANUELDE
SALES E DE TEREZINHA MARIA DE SALES.
RUSTON MARCUSSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOANALISTADE SUPOR TE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDVALDO MARCUSSO E DE ELCI DE JESUS SOUZA MARCUSSO. MONICA
DO NASCIMENTO ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTEADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA(08/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA E DE APARECIDA LUCIA DO
NASCIMENTO ROCHA.
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (21/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JURACY DOMINGOS DOS SANTOS E DE NILDA
FERREIRA DOS SANTOS. ANGÉLICA NARCIZO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUVENAL MIRANDA DOS SANTOS E
DE MARIA DE FATIMA NARCIZO.
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAGENTE DE CORREIO,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (14/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO RODRIGUES DE SOUZA E DE AURICEIA GUIMARÃES DE
SOUZA. ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ENEDINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
SOCIAL, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (30/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO DOS RAMOS ENEDINO E DE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
ENEDINO.
ANDERSON DIAS DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (21/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CICERO ROCHA DE MELO E DE CELINA DIAS DE MELO. VIVIANE PEREIRA DE
CARVALHO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE TESOURARIA, NASCIDAEM
SÃO PAULO, SPNO DIA (17/04/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ADELIAPEREIRA DE CAR VALHO.
THEIGOR LEAL DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISRAEL JOSE DASILVA E DE MARIAJOSE LEAL DA SILVA. ELIZANGELA
RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP
NO DIA(01/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADAMAUÁ, SP, FILHADE PEDRO RIBEIRO E DE IRACY
DE LIMA RIBEIRO.
IVO ISIDIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO ELETRICISTA PREDIAL,
NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (23/05/1955), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO ISIDIO DA SILVA E DE JOSEFAMARIA DA SILVA. MARIA JOSÉ
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDAEM SÃO LOURENÇO
DA MATA, PE NO DIA (18/09/1955), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA E DE GERTRUDES MARIA DE OLIVEIRA.
RICARDO RACICKAS,ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA DEAUTOS, NASCIDO
EM OSASCO, SP NO DIA(18/07/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO RACICKAS E DE TERESAMALVEZZI RACICKAS. JOSEANE ALVES ALENCAR,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(05/
03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE UBIRATAN
ALMEIDA ALENCAR E DE NAIR ALVES ALENCAR.
KAUAN FERNANDO MEDEIROS BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR
DE LOJA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(24/07/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FABIO FERNANDO BATISTA E DE FABIA CABRAL DE
MEDEIROS. PAOLA DANIELA COUTINHO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
SUPERVISORA DE LOJA, NASCIDAEM ITAQUAQUECETUBA, SPNO DIA(04/07/1999), RESIDENTE
E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA E DE SIMONE
COUTINHO DE ALMEIDA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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REC BRASÍLIA S.A.
CNPJ 08.771.864/0001-19 - NIRE 35300341236
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatútarias, submetemos á apreciação de V.sas., as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018. Campinas(SP), 15 de abril de 2019.
A Diretoria
Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Controladora Consolidado
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Ativo
2018 2017 2018
2017 Passivo e patrimônio liquido
Circulante
Circulante
Fornecedores
2
27
161
Caixa e equivalentes de caixa
1
16
66
129 Obrigações tributárias
5
6
- 80.152 76.507 Outras contas a pagar
Estoque de lotes a comercializar
54
47
2
86
214
Impostos a recuperar
15
18
28
28
Não Circulante
9
3
Outros créditos
Empréstimos e ﬁnanciamentos
12
2.752
16
34 80.255 76.667 Debêntures
- 17.545
14.978
12
- 20.297
14.978
Não Circulante
12
2 20.383
15.192
Investimento em controlada
54.485 55.424
- Total do passivo
Patrimônio líquido
Imobilizado
177
11
Capital social
85.535 85.485 85.535
85.485
Intangível
- Reservas de capital
(29.103) (29.103) (29.103) (29.103)
(1.943)
(966) (1.943)
(966)
54.485 55.424
178
11 Prejuízos Acumulados
Total do Ativo
54.501 55.458 80.433 76.678 Adiantamentos para futuro
40
40
aumento de capital
DIRETORIA
Total do patrimômio líquido
54.489 55.456 54.489
55.456
Tomaz Alexandre Vitelli
Participação dos acionistas não
Diretor Presidente
5.561
6.030
controladores
Nanci Apfelbaum
Total do passivo e patrimônio
Contadora - CRC 1SP217.139/O-5
54.501 55.458 80.433
76.678
líquido
Demonstração das Mutações do Patrimônio liquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Reservas de capital
Capital Ajuste de avaliação
Prejuízos
Patrimônio Participação não
Total
social
patrimonial acumulados AFAC
Líquido
controladores
Em 31 de Dezembro de 2016
98.347
(29.103)
(8.647)
60.597
7.798
68.395
40
40
Aumento de capital
40
Redução de capital
(12.902)
8.202
(4.700)
(4.700)
Aumento de capital em investida
(1.551)
(1.551)
Adiantamento para futuro aumento de capital
40
40
40
Reversão de dividendos não pagos
31
31
Prejuízo do Exercício
(521)
(521)
(248)
(769)
Em 31 de Dezembro de 2017
85.485
(29.103)
(966)
40
55.456
6.030
61.486
Aumento de capital
50
50
50
Adiantamento para futuro aumento de capital
(40)
(40)
(40)
Ajustes exercícios anteriores
(9)
(9)
(9)
(18)
Prejuízo do exercício
(968)
(968)
(460)
(1.428)
Em 31 de Dezembro de 2018
85.535
(29.103)
(1.943)
54.489
5.561
60.050
Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional - A REC Brasília S.A. (“Companhia” ou Computadores e periféricos
5
“Controladora”) e a sua controlada Orimi S.A. (referidas em conjunto como 2.6 Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações
“Consolidado”), integrantes das demonstrações ﬁnanceiras individuais a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos
e consolidadas, são companhias na forma de sociedade anônima de negócios, sendo classiﬁcados como passivo circulante se o pagamento
capital fechado domiciliada no Brasil. As Companhias tem sede na cidade for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar
de Campinas. As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas são apresentadas como passivo não circulante. 2.7 Outros ativos e
da Companhia abrangem a Companhia e sua subsidiária Orimi S.A., passivos (circulantes e não circulantes) - Um ativo é reconhecido no
cuja participação detida em 31/12/2018 e 31/12/2017 era de 67%. A balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
Companhia, através de sua controlada, tem como atividade preponderante futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder
o futuro desenvolvimento de loteamento residencial no Distrito Federal. A ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço
Companhia tem como objeto social: (i) a compra e venda, administração patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída
e gerenciamento de bens imóveis; (ii) a locação de bens imóveis de sua como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
propriedade para terceiros; (iii) o controle, a participação e a administração econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável,
de sociedades não ﬁnanceiras, e (iv) a prática de demais atos correlatos dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais
ao seu objeto social. 2. Resumo das principais políticas contábeis - incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores
2.1 Base de preparação - As demonstrações ﬁnanceiras individuais e estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classiﬁcados como
consolidadas foram preparadas, de acordo com as práticas contábeis circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra
adotadas no Brasil, que incluem as práticas contábeis emanadas da nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº circulantes. 2.8 Debêntures - São reconhecidos, inicialmente, pelo valor
11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 e os pronunciamentos, orientações e justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente,
instruções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo captados e o valor de liquidação é reconhecida no resultado durante
a Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às o período em que a debenture esteja em aberto, utilizando o método da
Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileira - no que diz respeito ao
taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo
reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes
são reconhecidas como custos da transação da emissão da debenture,
de incorporação imobiliária durante o andamento da obra (método da
uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja
porcentagem completa - “POC”). 2.2. Consolidação - a. Demonstrações
sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. Quando não
financeiras consolidadas: As seguintes políticas contábeis são aplicadas
houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade
na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas. Controladas:
do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de
Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder
serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual
de determinar as políticas ﬁnanceiras e operacionais, tem a capacidade
se relaciona. 2.9 Apuração do resultado - As receitas e despesas são
de auferir benefícios e está exposta aos riscos de suas atividades,
reconhecidas com base no regime de competência. 2.10 Adiantamentos
geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade
para futuro aumento de capital - Adiantamentos para futuro aumento de
dos direitos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis
capital são classiﬁcados no patrimônio líquido, uma vez que há cláusulas
direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados
contratuais de não cancelamento ou devolução. Os valores aportados
quando se avalia se a Companhia controla outra entidade. As controladas
pelos acionistas são registrados como adiantamento para futuro aumento
são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é
de capital, e posteriormente integralizados ao capital social, através de
transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da
atos societários. Os termos de integralização consideram um valor ﬁxo de
data em que o controle termina. Transações entre companhias, saldos e
adiantamento por uma quantidade ﬁxa de ações. 3. Caixa e equivalentes
ganhos não realizados em transações entre controladas e a Companhia
de caixa
são eliminados. Os lucros (prejuízos) não realizados, quando aplicável,
Controladora
Consolidado
também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das
controladas e controladas em conjunto foram aplicadas de maneira uniforme Depósitos bancários de
1
16
66
129
e são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as curto prazo
1
16
66
129
políticas adotadas pela Companhia. Transações com participações de
não controladores: A Companhia trata as transações com participações 4. Estoques
de não controladores como transações com proprietários de ativos. Para
Consolidado
as compras de participações de não controladores, a diferença entre
31/12/2018 31/12/2017
qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos Terrenos
5350
5350
ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos Demais gastos
30125
26622
ou perdas sobre alienações para participações de não controladores Juros capitalizados
1496
1354
também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta Mais-valia de ativos
43181
43181
“Ajustes de avaliação patrimonial”. Quando a Companhia deixa de ter
80152
76507
controle, qualquer participação retida na entidade é mensurada ao seu
Estão substancialmente representados pelo custo de aquisição de áreas
valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado.
localizadas na região do Distrito Federal, com o objetivo de desenvolver um
O valor justo é o valor contábil inicial para subsequente contabilização
loteamento residencial, acrescido dos custos inerentes ao desenvolvimento
da participação retida em uma controlada, uma controlada em conjunto
e obtenção das licenças necessárias para o registro deﬁnitivo do
ou um ativo ﬁnanceiro. Além disso, quaisquer valores previamente
empreendimento. 5. Investimentos em controlada - Em linha com a
reconhecidos em outros resultados abrangentes relativos àquela entidade
estratégia da Companhia de desenvolver empreendimentos imobiliários, em
são contabilizados como se a Companhia tivesse alienado diretamente os
2007, a Companhia adquiriu o controle acionário da Orimi S.A., pelo valor de
ativos ou passivos relacionados. Isso signiﬁca que os valores reconhecidos
R$45.000, representado pela participação de 34% no capital votante dessa
previamente em outros resultados abrangentes são reclassiﬁcados para o
sociedade (acordo de Acionistas ﬁrmado na aquisição garantia o controle
resultado. b. Demonstrações financeiras individuais (controladora): Nas
à Companhia). Em 2009, a Companhia adquiriu participação adicional de
demonstrações ﬁnanceiras individuais a controlada é contabilizada pelo
método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto 33% no capital votante dessa sociedade, pelo valor de R$31.240. Em 5 de
nas demonstrações ﬁnanceiras individuais quanto nas demonstrações janeiro de 2017, a Orimi S.A, investida da Companhia emitiu o 1º Boletim
ﬁnanceiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio de Subscrição da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações,
líquido atribuível aos acionistas da Companhia. 2.3 Caixa e equivalentes da Espécie Subordinada, em Série Única. Em 6 de janeiro de 2017, a
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa são ativos mantidos para o Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária reduzindo seu capital
propósito de pagamento de obrigações de curto prazo e não para ﬁns de social da seguinte forma: (i) reduziu o capital social mediante absorção do
investimento ou outros propósitos. 2.4 Estoques - Avaliados pelo custo de saldos dos prejuízos acumulados no montante de R$8.202, com isto, o
aquisição, adicionados dos custos incorridos com o desenvolvimento dos capital social da Companhia passa de R$98.347, dividido em 98.347.2017
projetos e aprovações junto aos órgãos da administração pública, que não ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R$90.145, dividido
excede ao seu valor líquido realizável. A classiﬁcação entre circulante e em 90.144.870 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, mediante
não circulante é realizada pela Administração com base na expectativa do o cancelamento de 8.202.337 ações ordinárias, nominativas, sem valor
prazo de lançamento do empreendimento imobiliário, quando se dará início nominal, no valor correspondente à R$8.202, (ii) reduziu o capital social
à comercialização. A Administração revisa periodicamente a estimativa do mediante pagamento com 470 debêntures, correspondente ao montante
lançamento. Capitalização de juros. Os juros sobre as debêntures são de R$4.700, portanto o capital social da Companhia passa de R$90.145,
atribuíveis ao empreendimento imobiliário em construção em andamento. dividido em 90.144.870 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal,
Estes juros são capitalizados no imóvel destinado à venda e são apropriados para R$85.445 dividido em 85.444.870 ações ordinárias, nominativas, sem
ao custo de acordo com a venda dos lotes. 2.5 Imobilizado - O imobilizado valor nominal, mediante o cancelamento de 4.700.000 ações ordinárias,
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O nominativas, sem valor nominal, no valor correspondente a R$4.700.
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A Companhia detém 14.925.094 ações ordinárias nominativas, sem
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para valor nominal de emissão da controlada, representando 67% das ações
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. representativas de seu capital social. Em 25 de abril de 2017, a Companhia
realizou Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária aumentando seu
Item
Anos capital social de R$85.445 para R$85.485 dividido em 85.484.870 ações
Instalações
10 ordinárias, nominativas, sem valor nominal por meio de capitalização de
Máquinas
10 créditos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC).
Móveis, utensílios e equipamentos
5 Em 16 de abril de 2018, a Companhia realizou Assembleia Geral Ordinária
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CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0241797-56.2006.8.26.0100.A MMa. Juíza de Direito da 3ª
Vara Cível - Foro Central Cível – SP, Dra. Andréa Galhardo Palma, FAZ SABER a Ricardo Barroso Lilla,
Ação: Execução de Título Extrajudicial proposta por Comercial Sul Parana S/A - Agro-pecuaria, objetivando
o recebimento de R$ 96.430,82 (12/2006) representada por Espécies de Títulos de Crédito, estando o Executado
em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na
petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo,
sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei.
J - 02 e 03/10
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047437-67.2019.8.26.0100 O MM. Juiz
de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PEDRO EGIDIO LIMA, CPF 634.253.608-25, que Edifício
Aclimação Park lhe ajuizou uma ação de Procedimento Sumário – Despesas Condominiais, julgada procedente,
ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua
intimação por Edital para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$ 21.516,77
(09/2012), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art.
523, §1º do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei
J - 02 e 03/10
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0187534-35.2010.8.26.0100 COM PRAZO DE PRAZO 20 DIAS. A
Dra. Adriana Sachsida Garcia, Juíza de Direito da 34ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP. Faz saber a
Bettercolor Artes Graficas Ltda Me e Franca Poli Ubirajara Figueiredo, que Rio Claro Fundo de Investimentos
Em Dir. Creditorios Não Padronizados, lhe ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial. E estando
os executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital para no prazo de
24 horas, a fluir após o prazo supra, pague o débito (atualizado) sob pena de ser convertido em penhora, o
arresto do seguinte bem: valores depositados nos autos oriundos da alienação do imóvel matrícula 42722,
devidamente registrada livro 2, do 2º cartório de registro de imóveis da Comarca de São Paulo - SP procedido
no processo, passando a fluir, o prazo de 15 dias para embargos à execução. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei.
J - 02 e 03/10

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 30/
09/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1D4A4 - CONTRATO: 117974138387-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ GRASSMANN, Nº 774, APARTAMENT O 11, DO
TIPO I, 1º ANDAR, BLOCO 5, RESIDENCIAL SAINT LOUIS, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA
INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO E A NIVEL
DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO
MEDIO OU PEQUENO.
CLAUDIO RUBENS SOARES, BRASILEIRO, AGENTE DE VIAGENS, CPF:
085.702.818-97, CI: 17.549.336-4 SSP/SP , SOLTEIRO
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
30/09 – 01 – 02/10/ 2019

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro
2017 e 2016 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora Consolidado
2018 2017 2018
2017
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrarivas
Despesas com pessoal
Despesas tributárias
Resultado da equivalência patrimonial
Outras receitas e despesas, líquidas
Prejuízo operacionais Antes do
resultado financeiro
Receitas ﬁnanceiras
Despesas ﬁnanceiras
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
Provisão para IRPJ/CSLL
Prejuízo do exercício
Atribuível a:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(35)
(934)
-

(67)
(455)
-

(790)
(244)

(968)

(523) (1.034)

(673)

(968)
(968)

1
- (394)
(521) (1.428)
(521) (1.428)

4
(100)
(768)
(1)
(769)

-

(400)
(205)
(67)
-

- (968)
(521)
- (460)
(248)
- (1.428)
(769)
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Controladora Consolidado
2018 2017 2018
2017
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Prejuízo do exercício
(968) (521) (1.428)
(768)
Resultado da equivalência patrimonial
934
455
Depreciação/amortização do imobilizado/
intangível
7
2
Juros sobre debêntures
390
96
Ajustes distribuídos Lucros
Variações nas contas de ativo e
passivo
Lotes a comercializar, líquido da
capitalização de depreciações
Outros créditos
(6)
2
Impostos a recuperar
(0)
(1)
Imóveis destinados a venda
- (2.163) (7.932)
Fornecedores
(2)
2 (136)
(389)
Obrigações tributárias
(0)
(1)
(1)
(61)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
6
3
Caixa líquido consumido pelas
atividades Operacionais
(37)
(66) (3.331) (9.047)
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Investimento em controladas
Aquisição em imobilizado
- (174)
(3)
Caixa líquido consumido nas
atividades de investimento
- (174)
(3)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Aumento de capital
50
40
50
40
Adiantamento para futuro aumento de
capital
(40)
40
(40)
40
Redução de capital
- (4.700)
Mútuos
12
- 2.752
680 13.624
Emissão de Debêntures
Caixa líquido proveniente das
22
80 3.443
9.004
atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalente
de caixa
(15)
14
(63)
(46)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio
do exercicio
16
2
129
175
Caixa e equivalente de caixa no ﬁnal do
1
16
66
129
exercicio
Aumento (Redução) líquido de caixa e
(15)
14
(63)
(46)
equivalente de caixa

e Extraordinária aumentando seu capital social de R$85.485 para R$85.535
dividido em 85.534.870 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal
por meio de capitalização de créditos a título de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (AFAC). Em 17 de abril de 2018, a Prosperitas II Real
State – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia cede e
transfere por compra e venda à TAV Urbanizações Ltda., a totalidade de
85.534.870 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da REC
Brasília S.A., que representam 100% de seu capital social e a totalidade das
debêntures de emissão da Orimi S.A.
Consolidado
31/12/2018 31/12/2017
11304
12243
43181
43181
54485
55424

Investimento
Mais-valia de ativos

6. Fornecedores - O montante de R$ 27 em 2018 (R$ 161 em 2017) são
fornecedores contratados para dar andamento à obra do empreendimento.
7. Remuneração dos administradores - Não houve remuneração
aos diretores da Companhia no exercício de 2018. 8. Empréstimos e
Financiamentos - Corresponde a empréstimos tomados junto a TAV
Urbanizações Ltda., destinados na REC Brasília S.A. a pagamento de
despesas e na Orimi S.A. a ﬁns de execução das obras de infraestrutura viária
necessárias e básica de equipamentos urbanos para o desenvolvimento e
implementação do loteamento residencial e comercial da primeira fase do
empreendimento imobiliário.
2018
12
2740
2752

REC Brasília S.A.
Orimi S.A.

9. Debêntures - Em 17 de abril de 2018, TAV Urbanizações Ltda., adquiriu
de Prosperitas II Real State – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de
Ações, Debêntures e Outras Avenças, as debêntures de emissão da Orimi
pelo valor de R$ 16.542.645,71 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta
e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos)
com correção pela variação do IGP-M + 9% ao ano. A Companhia mantém
segregado, conforme fluxo de caixa realizado, os juros das debentures:
Juros com debênture capitalizáveis no ativo
Juros com debênture com despesas administrativas

2018
1496
390
1886

a. Conciliação da movimentação patrimonial com os ﬂuxos de caixa
decorrentes de atividades de ﬁnanciamento:
2018
14978
680
1496
390
17545

Debêntures
Saldo inicial
Emissão de debêntures
Juros capitalizáveis
Juros reconhecidos no resultado
Saldo final

10. Patrimônio líquido - a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018,
o capital social de R$85.535 (R$85.485 em 31 de dezembro de 2017) é
representado por 85.534.870 (85.484.870 em 31 de dezembro de 2017)
ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao controlador TAV
Urbanizações Ltda. b) Ajuste de avaliação patrimonial (controladora e
consolidado): O valor de R$29.103 é correspondente à diferença entre o
valor pago pela Companhia e o valor das ações adquiridas de sua controlada,
mensuradas a valor patrimonial contábil, foi reconhecido no patrimônio
líquido como transação de capital (ajuste de avaliação patrimonial).

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s)
HIPOTECA(S) que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o
prazo de 20 (vinte) dias contados de 02/10/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em)
a execução extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se
à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
Contrato: 1.0262.4132.094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI. DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO,
CASADO, GERENTE DE VENDAS, RG: 9.947.495-SSP/SP, CPF: 828.609.808-06.
Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104, LOCALIZADO NO 10º ANDAR
DO EDIFÍCIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º
SUBDISTRITO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. Estando vinculado a esse apartamento o
direito de uso de uma vaga de garagem indeterminada, localizada no nível térreo,
incluída na área comum do mesmo.
São Paulo, 02/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
02, 03 e 04/10/2019
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1090397-55.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a JoséAlves
de Brito Filho CPF: 139.672.498-24, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001- 85
(entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 146.801,28 (Agosto/2018), representada pelo instrumento
particular de confissão de dívida nº 13.686, firmado entre as partes em 01/02/2016. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 26/09/2019.
01 e 02/10
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0024301-44.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina
de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) JOSÉAUGUSTO DEALMEIDAGASPAR, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 74.128,27, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2019.
01 e 02.10

Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1077870-71.2018.8.26.0100 O Doutor LUIZ FERNANDO RODRIGUES
GUERRA, Juiz da 38ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a HOMENS DE PRETO SEGURANÇA
E VIGILÂNCIAS/C LTDA. CPF/MF sob o nº 02.779.806/0001-55 e C.B.P.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDACPF/MF sob o nº 04.865.145/0001-06,Ação: Procedimento Comum Cível (Responsabilidade dos sócios
e administradores) por parte de CBPS SERVIÇOS EIRELI-ME e encontrando-se os réus em lugar incerto
e não sabido, foi determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial “nos
termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publique-se o edital.
J - 02 e 03/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1071778-19.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central São Paulo/SP, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, FAZ SABER:
a ROBERTO COLEMBERGUE SILVEIRA, CPF 732.835.920-04, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento de R$
1.535.161,33 (09/2018), referente Contratos Bancários inadimplidos. Estando o Executado em lugar incerto
e não sabido, expede-se edital de citação para que, pague no prazo de três dias, a contar dos 20 dias supra,
o valor estampado na petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade,
ou querendo apresente embargos no prazo de quinze dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Afixe-se e Publique-se na forma da lei. J - 02 e 03/10

São Paulo, quarta-feira, 2 de outubro de 2019
12345
12345
12345
ABANDONO DE EMPREGO
12345
Sra. Gabriela Lima Ferreira de Souza - CTPS 0068132 - Série 0302 – SP
12345
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar12345
se em local não sabido, convidamos a Sra. Gabriela Lima Ferreira de
12345
12345
Souza, portadora da CTPS 0068132 - Série 0302 - SP, a comparecer em
12345
nosso escritório de contabilidade, a fim de retornar ao emprego ou
12345
justificar as faltas desde 28/08/2019, dentro do prazo de 72 hs a partir
12345
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o
12345
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
12345
São Paulo, CGN TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI
12345
Favor comparecer no endereço abaixo: Rua Força Pública. 249 –
12345
12345
Santana São Paulo - SP.
12345
12345
12345
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12345
Convidamos todos os interessados que desenvolvam a prática e o
12345
ensino da modalidade do Taekwondo volt ados para o sistema
12345
Paraolímpico
em
todos
os Estados do território nacional, para que
12345
venham participar da Assembleia de Constituição da CONFEDERAÇÃO
12345
BRASILEIRA DE PARATAEKWONDO, a ser realizada no dia 07 de
12345
12345
Outubro de 2019 - (2ª. Feira) ás 20:00 horas em primeira chamada e ás
12345
20:30 horas em segunda e última chamada na Rua Juvenal Parada nº
12345
32 – Móoca - São Paulo-SP, para apreciarem e deliberarem sobre a
12345
seguinte Ordem do Dia:- 1-) Constituição da Confederação Brasileira
12345
de Parataekwondo; 2-) Definição da Sede social da Confederação 3-)
12345
Discussão e deliberação sobre a minuta dos estatutos da
12345
Confederação; 4-) Eleição e Posse do Presidente e membros do
12345
12345
Conselho de Administração; Membros do Conselho Fiscal; 5-) Nomeação
12345
e Posse dos Membros das Comissões e Diretoria; 6-) Assuntos
12345
Complementares. São Paulo, 30 de Setembro de 2019. João Gentil
12345
Leme Da Cruz - Comissão Organizadora.
12345
12345
12345
Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos Autos de Interdição de Glaucia Aparecida de
12345
Dominicis Azmann Breda, requerido por Glauco Antônio Splendore e Paola Splendore - Processo
12345
nº 1019964-89.2019.8.26.0100. O Dr. Ricardo Cunha de Paula, MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da
12345
Família e Sucessões - Foro Central Cível, Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma
12345
da lei, etc. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de GLAUCIA APARECIDA DE
12345
DOMINICIS AZMANN BREDA, advogada, RG 5.915.221-7, CPF 529.475.488-68, nascida 19/10/1940,
12345
lLHAªDEª%LIASª!ZMANNªEª%SMERALDAª$OMINICISª!ZMANN ªCOMªENDEREÎOªËª2UAª!NGELINAª-AFFEIª6ITA ª ª
12345
ªANDAR ª)TAIMª"IBI ª#%0ª  ª3ÍOª0AULOª ª30ªPORTADORAªDEª$EMÐNCIAªASSOCIADAªËª$OENÎAªDEª
12345
Parkinson, F02.3 pela CID 10, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza
12345
patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador GLAUCO ANTONIO SPLENDORE, brasileiro, casado,
12345
EMPRESÈRIO ª 2'ª   ª #0&ª   ª COMª ENDEREÎOª Ëª !VENIDAª (ORÈCIOª ,AFER ª  ª
12345
Apto. 151/a, Itaim Bibi, CEP04538-083, São Paulo - SP. São Paulo, 18.09.2019.
B 02/10
12345
12345
12345
EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
12345
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
12345
12345
A Diretoria Executiva da UNIÃO GERAL ARMÊNIA DE BENEFICÊNCIA
12345
atendendo ao disposto nos artigos 22, 23, 24 e 25 do seu Estatuto
12345
Social, convoca os Senhores Associados para se reunirem em
12345
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 de outubro de 2019
12345
em sua sede social, à Rua Vupabussu, 196 – Alto de Pinheiros, com
12345
início às 14:00 horas em 1ª Convocação com a presença de 50 %
12345
(cinqüenta por cento) dos associados em dia com a Tesouraria, ou em
12345
12345
2ª Convocação às 14:30 com qualquer número de associados, com a
12345
seguinte ordem do dia: a) leitura e aprovação do Balanço Patrimonial
12345
e Demonstração dos Resultados 2018; b) leitura e aprovação do
12345
Relatório de Atividades de 2018; c) eleição de 3 (três) membros para
12345
assinarem
a ata da Assembleia Geral; d) diversos. São Paulo, 30 de
12345
setembro
de 2019. MONICA NALBANDIAN MARCARIAN
12345
Secretária. HAIG APOVIAN – Presidente.
12345
12345
12345
12345
Citação - Prazo 20 dias - Processo 1031242-58.2017.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira,
12345
Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Studio Visage Assessoria e
12345
Representações Ltda, CNPJ 59.955.716/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que Banco
12345
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 41.881,52
12345
(31.03.2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor de contrato
12345
DEª lNANCIAMENTOª /PERAÎÍOª  ª %STANDOª Aª REQUERIDAª EMª LUGARª IGNORADO ª
12345
FOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORª
12345
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701
12345
do NCPC), que a tornara isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito
12345
o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do
12345
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
12345
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª ªªªªªªªªªªª"ªªEª
12345
12345
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0054498-76.2019.8.26.0100) - Processo
12345
principal: 1073100-06.2016.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível 12345
Foro Central Cível. Faz Saber a Coperchi Comércio e Indústria Ltda, CNPJ 00.145.878/0001-15, na pessoa de
12345
seu representante, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
12345
de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 186.832,19 (julho/2019),
12345
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a
12345
EXECUTADAªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEª
12345
o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários
12345
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se
12345
o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação
12345
(art. 525 do C.P.C.), sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial
12345
ARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1110670-94.2014.8.26.0100
12345
(USUC 1395) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
12345
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Arão Mintz, Clara Mintz, Marcos
12345
Mintz, Zuleica Mintz, Guilherme Mintz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
12345
SEªCASADOSªFOREM ªHERDEIROSªEOUªSUCESSORES ªQUEª%SPOLIOªDEª3IMONª&EDERICOª!LTMANª&RYDMANªEª3OlAª!LTMAN ªPORªSIªEªCOMOª
12345
inventariante do espólio ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente
12345
no apartamento nº 91, situado no 9° andar ou 10º pavimento do Edifício Aracarmel, situado na Rua Prates, n° 414, Bom Retiro,
12345
São Paulo - SP, com área construída de 145,43, sendo 129,71 m², de área útil, área comum de 15,72 m², fração ideal no terreno
12345
e demais coisas de uso e propriedade comum do edifício é correspondente a 2,081%, contribuinte nº 018.048.0418-5, alegando
12345
POSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEªEDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARA ª
12345
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIAS ªCONTESTEMªOªFEITO ªSOBªPENAªDEªPRESUMIREM SEªACEITOSªCOMOªVERDADEIROSªOSª
12345
FATOSªARTICULADOSªPELOªAUTORª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªª ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
12345
12345
12345
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12345
Ficam convocados todos os filiados da Liga de Futebol Amador do
12345
Estado de São Paulo - LIFAESP, para participarem da Assembleia
12345
Geral, que será realizada no dia 16 de Outubro de 2019 - (3ª. Feira) ás
12345
19:00 horas em primeira chamada e ás 19:30 horas em segunda e
12345
última chamada na Avenida Adélia Chohfi nº 246 – Sobre Loja – Parque
12345
São Rafael - São Paulo-SP, para apreciarem e deliberarem sobre a
12345
12345
seguinte Ordem do Dia:- 1-) Renúncia do Presidente da Diretoria;
12345
Presidente e membro do Conselho Fiscal; 2-) Eleição e Posse do
12345
Presidente e membros do Conselho Fiscal; 3-) Alteração do endereço
12345
da sede; 4-) Adequação Estatutária conforme legislação; 5-) Assuntos
12345
Gerais; São Paulo, 30 de Setembro de 2019. Leandro Santos de Oliveira
12345
- Vice-Presidente.
01, 02 e 03/10
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003898-72.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12345
3ª
Vara
Cível,
do
Foro
Regional
I
Santana,
Estado
de
São
Paulo,
Dr(a).
Jorge
Alberto
Quadros
de
Carvalho Silva, na forma da
12345
Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS EDUARDO RODRIGUES, RG 20385007, CPF 094.081.688-10, que lhe foi proposta uma
12345
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Safra S/A, alegando em síntese compelir o executado a pagar a
12345
quantia de R$ 34.200,00, relativo a contrato Cédula de Crédito Bancário nº 001459040. Encontrando-se o réu em lugar incerto
12345
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
12345
ªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªVALORªDAªDÓVIDAª ªACRESCIDAªDOSªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSª
12345
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ou embarguem a execução no
12345
prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários
12345
ADVOCATÓCIOSªSERÍOªREDUZIDOSªPELAªMETADEªART ªeª ªDOª#ØDIGOªDOª0ROCESSOª#IVIL ª.ÍOªSENDOªAPRESENTADAªAªRESPOSTA ª
12345
OªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
12345
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2019. B 01 e 02/10
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
12345
Nº 1030872-84.2014.8.26.0100 (USUC 421) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
12345
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na
12345
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José Maria da Rocha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
12345
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Apparecida
12345
Fernandes Arrabal, Nelson Arrabal, Sonia Aparecida Arrabal Craveiro, Silvana Aparecida Correa Arrabal e
12345
Reinaldo Stuccki Craveiro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
12345
localizado na Rua Alcacer, nº 1 A e 1 B Penha de França - São Paulo SP, com área de 228,27 m², contribuinte
12345
Nª  ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEª
12345
EDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOª
12345
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
12345
NOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªª"ªªEª
12345
12345
12345
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
12345
Nº 1114631-09.2015.8.26.0100 (USUC 1416) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
12345
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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
12345
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Isabel Roque da Silva,
12345
Fernando Roque da Silva, Carlos Eduardo Roque da Silva, Fernanda da Silva Fonseca e Caroline Roque da
12345
Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jorge
12345
Rubens Neiva de Camargo, nº 511 e 513 - Americanopolis - São Paulo SP, com área de 169,23 m², contribuinte
12345
Nª  ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEª
12345
EDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEª
12345
20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
12345
NOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªª"ªªEª
12345
12345
12345
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041456-57.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12345
31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc.
12345
FAZ SABER a(o) SERAFINO INNO, Italiano, Divorciado, Empresário, RG Y501407 e Giuseppe Inno, CPF 230.983.938-82,
12345
QUEªAª!ÎÍOªDEª0ROCEDIMENTOª#OMUM ªREQUERIDAªPELAª3OCIEDADEª"ENElCENTEªDEª3ENHORASª(OSPITALª3ÓRIOª,IBANÐS ªFOIªJULGADAª
12345
PROCEDENTE ªCONDENANDOªOSªRÏUSªAOªPAGAMENTOªDEª2ª ª ªCORRIGIDOSªMONETARIAMENTE ªBEMªCOMOªAªCUSTAS ª
12345
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª%NCONTRANDO SEªOªRÏUªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªNOSªTERMOSªDOªARTIGOª ª
12345
e ª)6ªDOª#0# ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
12345
DOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAªQUANTIAªDEª2ª  ªDEVIDAMENTEªATUALIZADA ªSOBªPENAªDEªMULTAªDEªªSOBREªOªVALORª
12345
DOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSª
12345
TERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEª
12345
OªPRAZOªDEªªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSª
12345
AUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
12345
12345
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. Processo nº 0010023-41.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12345
2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES,
12345
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cinshe Empreendimentos Imobiliários Ltda,CNPJ60.532.900/0001-01, na
12345
pessoa de seu representante, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Condomínio Edifício Spazio Norte,
12345
foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$24.937,82(maio/2019),corrigidos monetariamente, bem
12345
como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se
12345
OªPRESENTE ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOªDOªDÏBITO ªSOBªPENAª
12345
de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.).
12345
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de
12345
penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Em caso de revelia será nomeado curador
12345
ESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAª
12345
B 01 e 02/10
12345 cidade de São Paulo, aos 14 de agosto de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 108349795.2014.8.26.0100-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Odair Nunes da Silva, ALFRED HANS STREULI, Dorotea
Aparecida Vieira Lidia Neves da Silva, Margarida Bobbia Streuli e Alfred Hans Streuli, João Vieira, Maria Teixeira Vieira, Espólio
Lydia Souza de Moraes, Natal Roberto Nunes da Silva, Leonilda de Oliveira Silva ,MAria Helena Nunes da Silva Siqueira,
Norberto Benedito Siqueira, Luiz Carlos Nunes da Silva, Aurelina Ambrosio da Silva, José Nunes da Silva, Elizabeth Machado
de Lima e Silva, Ana Maria Nunes da Silva, Neiva Nunes da Silva Pereira, Norberto Pereira, Geraldo Alves da Fonseca, Paulo
Neves da Silva, Valdeci Alves de Souza Silva, Marcos Neves da Silva, Rubenisia Ana Da Silva, Sergio Neves da Silva, Daniel
Neves da Silva, Eva de Melo Correia da Silva, Amauri Carlos Bueno, Ivone Gonçalves Bueno, Ivete Aparecida Françozo, José
Roberto Françoza, Neide Aparecida Gomes, Antonio Carlos Gomes, Carlos Alves da Fonseca, Maria Cecilia da Silva Fonseca,
Clovis Passani, Ricardo Correia da Silva, Daniela Neves Correia da Silva, Camila Neves Correia da Silva, Mariza Aparecida
Guariento da Costa, Wilson Roberto da Costa, JOSÉ GUARIENTO FILHO, Flavio Rogerio Guariento, Denise Theodoro
Guariento, Cristiane Guariento, Carin Daniel Faelis Morales, Camila Faelis Moraales, Eduardo Henrique Morales, Cintia Faelis
Cravcenco Vicente, Douglas Cravcenco Vicente, Siberia Faelis Oliveira, Paulo Roberto Mendes Nascimento de OLiveira,
WILSON JÚNIOR,réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Fabio Siqueira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua
Gonçalves de Andrade, 232, Perus, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, apresentem 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.
[01,02]

Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 2 de outubro de 2019

ORIMI S.A.
CNPJ 04.481.900/0001-59 - NIRE 35300347072
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatútarias, submetemos á apreciação de V.sas., as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018. Campinas(SP), 15 de abril de 2019.
A Diretoria
Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Ativo
2018
2017 Passivo e patrimônio liquido
2018
2017
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
64
112 Fornecedores
27
159
Estoque de lotes a comercializar
36.972
33.326 Obrigações Tributárias
5
7
Impostos a Recuperar
13
13 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
47
48
9
3
Outros créditos
79
214
37.058
33.454 Não Circulante
Não Circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
2.740
Imobilizado
178
11 Debêntures
17.545
14.978
Intangível
20.285
14.978
178
11 Total do passivo
20.364
15.192
37.236
33.465 Patrimônio líquido
Total do Ativo
Capital social
22.276
22.276
DIRETORIA
Tomaz Alexandre Vitelli
Reservas de capital
Diretor Presidente
Prejuízos Acumulados
(5.404)
(4.003)
Nanci Apfelbaum
16.872
18.273
Total do patrimômio líquido
Contadora - CRC 1SP217.139/O-5
37.236
33.465
Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstração das Mutações do Patrimônio lìquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Capital Reservas de capital Adiantamento
Prejuízo
social
Futuro aumento Capital
acumulado
Total
Em 31 de Dezembro de 2016
16.154
6.122
(3.348)
18.929
Aumento de capital
6.122
(6.122)
Ajustes exercícios anteriores
48
48
(703)
(703)
Prejuízo do Exercício
Em 31 de Dezembro de 2017
22.276
0
(4.003)
18.273
Ajustes exercícios anteriores
(8)
(8)
Prejuízo do exercício
(1.393)
(1.393)
Em 31 de Dezembro de 2018
22.276
0
(5.404)
16.872
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ORIMI S.A. é uma sociedade anônima 3.3 Imobilizado - É mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
fechada, com sede e foro na cidade de Campinas/SP, tendo como objeto social acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
o desenvolvimento e a implementação de empreendimentos imobiliários aquisição dos itens.
residenciais e/ou comerciais por meio de loteamento e incorporação
31/12/2018 31/12/2017
imobiliária ou, ainda, por meio de outras estruturas juridicamente viáveis
25
8
para o desenvolvimento e a implementação de empreendimentos Móveis e utensílios
148
imobiliários, objetivando a alienação das unidades imobiliárias resultantes. Máquinas e equipamentos
5
3
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As Equipamentos de Computação
178
11
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis brasileiras e com observância 3.4 Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações
às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, abrangendo a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo negócios, sendo classiﬁcados como passivo circulante se o pagamento for
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, referendados pelo Conselho
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
Federal de Contabilidade – CFC. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS - As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de apresentadas como passivo não circulante. 3.5 Outros ativos e passivos
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nas demonstrações (circulantes e não circulantes) - São demonstrados por valores conhecidos
ﬁnanceiras. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
caixa são ativos mantidos para o propósito de pagamento de obrigações de e das variações monetárias. 3.6 Empréstimos e financiamentos curto prazo e não para ﬁns de investimento ou outros propósitos. Incluem Corresponde a empréstimos tomados junto a TAV Urbanizações Ltda.,
dinheiro em espécie, contas bancárias e depósitos a vista. 3.2 Estoque de destinados a ﬁns de execução das obras de infraestrutura viária necessárias
lotes a comercializar - Avaliados ao custo de aquisição, adicionados dos
custos incorridos com o desenvolvimento dos projetos e aprovações junto e básica de equipamentos urbanos para o desenvolvimento e implementação
aos órgãos da administração pública, que não excede ao seu valor líquido do loteamento residencial e comercial da primeira fase do empreendimento
realizável. A classiﬁcação entre circulante e não circulante é realizada imobiliário. 3.7 Debêntures - São reconhecidos, inicialmente, pelo valor
pela Administração com base na expectativa do prazo de lançamento do justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente,
empreendimento imobiliário, quando se dará início à comercialização. demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
A administração revisa periodicamente a estimativa do lançamento. captados e o valor de liquidação é reconhecida no resultado durante
Capitalização de juros. Os juros sobre as debêntures são atribuíveis ao
o período em que a debenture esteja em aberto, utilizando o método da
empreendimento imobiliário em construção em andamento. Estes juros são
capitalizados no imóvel destinado à venda e serão apropriados ao custo de taxa efetiva de juros. As taxas pagas são reconhecidas como custos da
transação da emissão da debenture, uma vez que seja provável que uma
acordo com a venda dos lotes.
31/12/2018 31/12/2017 parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até
Terrenos
5.350
5.350 que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de
Demais gastos
30.126
26.718 saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como
Juros capitalizados
1.496
1.258 um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o
36.972
33.326 período do empréstimo ao qual se relaciona.

Página 7

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CA Investment (Brazil) S.A. - CNPJ nº 28.132.263/0001-73 - NIRE 35300505778
Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro
2018 e 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2018
2017
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrarivas
(1.000)
(606)
Outras receitas e despesas, líquidas
(0)
(0)
Prejuízo operacional Antes do resultado
(1.000)
(606)
financeiro
Receitas e despesas ﬁnanceiras, líquidas
(394)
(97)
Resultado Financeiro
(394)
(97)
Resultado Antes da Provisão IRPJ/CSLL
(1.393)
(703)
Provisão para IRPJ/CSLL
(1)
Prejuízo do exercício
(1.393)
(703)
Prejuizo por ação do capital social
Ações em circulação no ﬁnal do exercício - Unidade 22.276.245 22.276.245
Prejuizo por ação - R$
(0,06)
(0,03)
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
2018
2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(1.393)
(703)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo
o caixa
(8)
Depreciação/amortização do imobilizado/intangível
7
3
Ajustes distribuídos Lucros
Variações nas contas de ativo e passivo
Lotes a comercializar, líquido da capitalização de
depreciações
(3.645)
(9.189)
Outros créditos
(6)
1
Fornecedores
(133)
(392)
Impostos e contribuições
(1)
(59)
Outras contas a pagar
(1)
5
Provisões trabalhistas
Caixa líquido consumido pelas atividades Operacionais
(5.181) (10.336)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(174)
(3)
Aquisição de bens do imobilizado/intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
(174)
(3)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
6.122
Adiantamento para futuro aumento de capital
- (10.822)
Mutuo
2.740
2.566
14.978
Debêntures
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
5.307
10.278
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
(48)
(60)
111
171
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
63
111
Caixa e equivalente de caixa no ﬁnal do exercício
Debêntures
Saldo inicial
Emissão de debêntures
Juros capitalizáveis
Juros reconhecidos no resultado
Saldo final

2018
14978
680
1496
390
17545

3.8 Patrimônio líquido - a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018,
o capital social de R$22.276 (R$22.276 também em 31 de dezembro
de 2017) é representado por 22.276.242 (22.276.242 também em 31 de
dezembro de 2017) ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes
a:
Acionista
REC Brasília S.A.
TAV Participações Ltda.
TECA Participações Eireli

Nº de ações Participação
14.925.094
67,00%
3.675.574
16,50%
3.675.574
16,50%
22.276.242
100,00%

Certidão Ata da AGE realizada em 11/09/2019, às 11 hrs
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 514.364/19-1 em 27/09/2019,
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool
CNPJ 53.009.825/0001-33 – NIRE 35.300.141.539
Extrato Ata 25ª Assembleia Geral Ordinária
Aos 12/08/2019, às 11 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo a
Presidência da mesa, Sr. Luiz Octavio Junqueira Figueiredo; Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, para secretariar
os trabalhos. Aprovaram: 1ͿƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϭϵ͕
publicados no dia 02/08/2019 no DOESP e no jornal O Dia SP. 2)  ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ ĚŽ   ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ  ĞǆĞƌĐşĐŝŽ  ŶŽ  ǀĂůŽƌ  ĚĞ  ZΨϭϮϮ͘ϱϱϭ͘ϳϭϱ͕ϮϮ͕ ĨŽŝ ĚĞĐŝĚŝĚŽ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƚĞƌĄ ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗ZΨϲ͘ϭϮϳ͘ϱϴϱ͕ϳϲĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖ZΨϮϵ͘ϭϬϲ͘ϬϯϮ͕ϯϲăƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕
Ğ Ž ƌĞƐƚĂŶƚĞ ZΨϴϳ͘ϯϭϴ͘Ϭϵϳ͕ϭϬ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƚĂ ĚĞ >ƵĐƌŽƐ ZĞƟĚŽƐ͘ ůĠŵ ĚŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ƉƌŽƉŽƐƚŽƐ͕
ZΨϮϵ͘ϭϬϲ͘ϬϯϮ͕ϯϲƐĞƌĄĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽŽǀĂůŽƌĚĞZΨϴϵϯ͘ϵϲϳ͕ϲϰĚĂĐŽŶƚĂĚĞ>ƵĐƌŽƐZĞƟĚŽƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĚĞZΨ
30.000.000,00. 3)ZΨϯϳϳ͘ϴϬϱ͘Ϭϲϳ͕ϬϳƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶĂĐŽŶƚĂĚĞ>ƵĐƌŽƐZĞƟĚŽƐ͘ŶĐĞƌƌĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘Jucesp
ŶǑϰϴϮ͘ϰϬϬͬϭϵͲϱĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϭϬͬϬϵͬϮϬϭϵ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Alta Mogiana Agro S.A.
CNPJ 31.937.012/0001-70 – NIRE 35.300.527.585
Extrato da 1ª Assembleia Geral Ordinária
Aos 12/08/2019, às 15 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo
a presidência da mesa, Sr. Luiz Octávio Junqueira Figueiredo; Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, para secretariar. Aprovaram: 1) Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϵ͕
publicados no dia 02/08/2019 no DOESP e no jornal O Dia SP. 2)ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰϲϵ͘ϵϱϱ͕ϱϴƚĞƌĄĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗ZΨϮϯ͘ϰϵϳ͕ϳϴ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖
ZΨϭϭϭ͘ϲϭϰ͕ϰϱĚĞƐƟŶĂƌͲƐĞͲĆŽăƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ĞZΨϯϯϰ͘ϴϰϯ͕ϯϱƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂĂĐŽŶƚĂĚĞ>ƵĐƌŽƐ
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS PARTICULARES DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SEMCESP
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital ficam convocados todos os empregados em cemitérios e funerárias particulares
no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e legislação vigente, a realizar-se
no dia 11/10/2019, às 15:00 horas em 1ª convocação e às 15:30 horas em 2ª convocação, na sede do Sindicato à Rua Coronel Luis
Americano, 334, São Paulo, em especial para atendimento aos integrantes da categoria, sócios e não sócios que prestam serviços nos
cemitérios e funerárias particulares do Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão
e aprovação da ata da assembleia anterior; b) Discussão, apreciação e votação sobre as reivindicações a serem formuladas para
renovação da norma coletiva da categoria para vigorar a partir de 01 de novembro de 2019 relativos à fixação do percentual do reajuste
salarial, demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como condições de trabalhos aplicáveis no âmbito da
categoria profissional representada por este sindicato; c) Fixação do índice ou valor e autorização de desconto da contribuição assistencial
dos integrantes da categoria, sócios e não sócios; d) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais
à Diretoria do Sindicato para promover, subscrever ou rejeitar acordos, junto as empresas, sindicatos econômicos, Ministério do Trabalho
e Justiça do Trabalho ou instauração de dissídio coletivo de interesse da categoria, São Paulo, 01 de outubro de 2019. A Diretoria.

CIM – ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINIOS INVESTIDORES MAFERSA . OFERTA DAS
QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA “MAFERSA RODAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.”
PARA À ÚNICA E MINORITÁRIA SÓCIA “CIM ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINIOS
INVESTIDORES MAFERSA”. MAFERSA SOCIEDADE ANÔNIMA, com sede na Rua
Antônio Raposo, n° 186, conjunto n° 11, Lapa, São Paulo/SP, CEP: 05074-020, sócia
da empresa “MAFERSA RODAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.”, CNPJ/MF 00.970.487/
0001-35, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km 126,8, Cidade de Caçapava,
Estado de São Paulo, vem, pela presente, em razão da devolução do AR negativo em
25/09/19, OFERTAR para aquisição desta sócia minoritária “CIM” às 7.105.200 (SETE
MILHÕES, CENTO E CINCO MIL e DUZENTAS), na forma do inciso II, do artigo 861,
do Código de Processo Civil. Nas seguintes condições:*Total de Quotas - 7.105.200
(sete milhões, cento e cinco mil e duzentas);*Valor para Aquisição – R$ 7.105.200
(sete milhões, cento e cinco mil e duzentas reais);*Pagamento à vista. Era o que
tínhamos a ofertar à única e minoritária sócia, sendo que deverá manifestar interesse
na aquisição das 7.105.200 quotas sociais, dentro do prazo de 5 (cinco) dias,contados
da última publicação neste rotativo, o silêncio será considerado como desinteresse e
recusa na aquisição das quotas ofertadas.Atenciosamente.MAFERSA SOCIEDADE
ANÔNIMA - CARLOS ALBERTOLEITE DA SILVA.
02, 03 e 04/10

Somos Sistemas de Ensino S.A.

CNPJ/MF nº 49.323.314/0001-14 - NIRE 35.300.389.379
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 02/10/2019, às 16:00h, na sede da Somos Sistemas de Ensino S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade de São José dos Campos/SP, na Rodovia Presidente Dutra, km 136, Bloco 03, Módulo 01, B. Eugenio de Mello, CEP 12247-004.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), tendo em vista a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas constantes no Livro
de Registro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar; Secretário: Cesar Augusto Silva. 4. Deliberações:
Preliminarmente, as acionistas aprovaram que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, § 1º,
da Lei das Sociedades por Ações. Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram
tomadas sem quaisquer ressalvas: (i) a redução do capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da
LSA, no valor de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), com o consequente cancelamento de até
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões) de ações representativas do capital social da Companhia detidas pelas acionistas da
Companhia, ao valor de R$ 1,00 (um real) por ação. Uma vez verificada a eficácia da redução de capital ora deliberada, nos termos do
item (ii) abaixo, as ações correspondentes de titularidade das acionistas serão canceladas, na proporção que for oportunamente
deliberada em Assembleia Geral a ser realizada nos termos do item (ii)(c), e serão restituídas mediante a entrega de bens ou direitos de
titularidade da Companhia à época, em valor patrimonial correspondente ao valor da redução de capital, com o que todas as acionistas
da Companhia desde já concordam e autorizam; e (ii) consignar que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social
nos termos acima aprovados fica condicionada (a) à publicação da presente ata antes de seu respectivo registro perante a JUCESP;
(b) ao decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores
quirografários, nos termos do artigo 173, §1º, da LSA, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do
pagamento e/ou depósito judicial; e (c) à realização de subsequente Assembleia Geral da Companhia que deverá confirmar a redução
de capital, determinar o valor da redução de capital até o limite máximo indicado no item (i) acima, indicar quais bens e ativos da
Companhia serão entregues e sua alocação e distribuição entre as acionistas da Companhia e, por fim, aprovar a alteração do Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir a redução de capital e o correspondente cancelamento de ações de emissão da
Companhia. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata na forma de sumário.
Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio.
Mesa: Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar; Secretário: Cesar Augusto Silva - Secretário. Acionistas: Somos Educação S.A. (p. Carlos
Alberto Bolina Lazar e Cesar Augusto Silva) e Saber Serviços Educacionais S.A. (p. Carlos Alberto Bolina Lazar e Cesar Augusto Silva).
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de outubro de 2019. Mesa: Carlos Alberto Bolina Lazar - Presidente;
Cesar Augusto Silva - Secretário.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP
Data do leilão:23/10/2019 - A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara Itupeva/Sp, Cep 13295000, telefone (11) 93285-4559, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED :B49579 - CONTRATO: 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(a), Operador, CPF 264.918.184-20, CI:
223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro, Do Lar,
CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 1º andar do Bloco 7B,
designado Edificio Principe George, integrante do Portal dos Principes, NO 29 Subdistrito
– Santo Amaro, situado a Rua Luiz de Oliveira, 260, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios e vaga nº 16, localizada no estacionamento 3, integrante do
Portal dos Principes.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 403.682,59
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 201.000,00
SÃO PAULO, 24/09/2019
ARY ANDRE NETO
02 - 06 - 23/10/2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017190-06.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO DOS SANTOS, RG 6586606, com endereço à Rua Amaral
Gurgel, 380, Vila Buarque, CEP 01221-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVELLE. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 31.746,17, devidamente atualizada até março/2019, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 02 e 03/10

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
$'UD9DQHVVD5LEHLUR0DWHXV-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD4XDOLW\&RPpUFLR
,PSRUWDomRH([SRUWDomRGH7HUPRSOiVWLFRV/WGD &13- TXH%UDGHVFR$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRVOKH
DMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MXQKRGH GHFRUUHQWHGD&RWDSDUDFRQVyUFLR
RFRQWUDWRSRVVXtDFRPREHPEiVLFRLQLFLDOGRSODQRXPYHtFXORDXWRPRWRU6$1'(52(;35(1$8/7DUHTXHULGDIRLFRQWHPSODGD
HPRQGHDGTXLULXDFDUWDGHFUpGLWRUHODWLYDDRUHIHULGREHPHHPDWRFRQWtQXRIRLIRUPDOL]DGRFRQWUDWRGH$OLHQDomR
)LGXFLiULDHPIDYRUGDDGPLQLVWUDGRUDFRQVRUFLDOWHQGRFRPRJDUDQWLDRSUySULRREMHWRGDFRQWHPSODomR(VWDQGRDUHTXHULGDHP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGH
FXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoD
HPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGR
HSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  7RP$OH[DQGUH %UDQGmR QD IRUPD GD /HL HWF
)$= 6$%(5 D R  681* .(8. .$1* %UDVLOHLUR &DVDGR &RPHUFLDQWH 5*  &3)  TXH
$VVRFLDomR GR 6DQDWyULR 6tULR  +RVSLWDO GR &RUDomR OKH DMXL]RX DomR PRQLWyULD SDUD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH
5  MXQKR GH   GHFRUUHQWH GD 1RWD )LVFDO Q  RULXQGD GD SUHVWDomR GH DWHQGLPHQWR PpGLFR
KRVSLWDODU (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV
GLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHV
D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO
HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U *XLOKHUPH 6DQWLQL 7HRGRUR -XL]
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D$EULV 0RGDV /WGD 0( &13- 
  %\HRQJ &KHRO 2 &3)   H (XQ +HH .LP &3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR
H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU ,WD~ 8QLEDQFR 6$ FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR
FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP
OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R
SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H
H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R
SUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO 
$GMXGLFDomR&RPSXOVyULD5HTXHUHQWH6LOYLD)UDQFKL5HTXHULGR(UPHOLQGD)UDQFKLQL'RWWR(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DULQD %DQGHLUD 0DUJDULGR 3DHV /HPH QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 $RV
HVSyOLRV GH $1721,(7$ )5$1&+,1, 6(3+,1$ )5$1&+,1, 48( 7$0%e0 $66,1$ -26(3+,1$ )5$1&+,1, &3)
 5* Q  3('52 )5$1&+,1, 2'(7( &267$ )5$1&+,1, 5* QV  H  &3)
 9,5*Ë1,$ )5$1&+,1, 5*  &3)  (50(/,1'$ )5$1&+,1, '2772 $/)5('2
'2772 &3)  5* QV  H  =80,5$ )5$1&+,1, &$5/26 )5$1&,6&2 &$5/26 &3) Q
 5*  H  *(12()$ )5$1&+,1, %(51$5' 5*  &3) VRE  H DRV
+(5'(,526(68&(66®(6(6,17(5(66$'26($86(17(6TXH(':*(6)5$1&+,6,/9,$)5$1&+,62/$1*(
)5$1&+, H 6,021( )5$1&+, DMXL]DUDP $omR GH $GMXGLFDomR &RPSXOVyULD REMHWLYDQGR R LPyYHO GD 5XD 5XD )(/,3(
*$5'(/+$ 1  DQWLJD 5XD 6mR *HU{QLPR  LPyYHO TXH WHP XPD iUHD WRWDO GH  P  FRQIURQWDQGR FRP TXHP
GH GLUHLWR HVWDQGR HP WHUPRV H[SHGHVH HGLWDO F SUD]R GH  GLDV LQLFLDQGRVH R SUD]R SDUD FRQWHVWDomR RX GHIHVD GH
TXHWLYHUQRVGLDVVXEVHTHQWHVDSyVRGHFXUVRGRS]RGHVWHHGLWDOILQGRRVTXDLVVHSUHVXPLUDPDFHLWRVYHUGDGHLURV
RVIDWRVQDUUDGRVQRVDXWRV6HUiRHGLWDOSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHVHWHPEURGHH

(',7$/(/(,/®2'2%(0,0Ð9(/$%$,;2'(6&5,72(,17,0$d®2'26(;(&87$'260$5,$'(
/285'(6 /,0$ &3) *,/0$5 0$5,1+2 '( /,0$ &3)  %(0 &202 $
&235235,(7É5,$ 587+ 0$5,1+2 '( /,0$ 5*63 &3)  ( '(0$,6
,17(5(66$'26 H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  3HUGDV H 'DQRV PRYLGD SRU
(/,$1($//,$12%$1'(,5$352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,$1$)(+(55(&$6(16QDIRUPDGD/HL
HWF)$= 6$%(5 $ 72'26 48$1726 (67( (',7$/ 9,5(0 28 '(/( &21+(&,0(172 7,9(5(0 ( $ 48(0
,17(5(66$53266$TXHOHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[RGHVFULWRDWUDYpVGRSRUWDOGHOHLO}HVRQOLQHGD$UJR1HWZRUN
/HLO}HVZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEUDWUDYpVGROHLORHLURRILFLDO3+,//,3(6$1726,f,*8(=20(//$-8&(63
Q HP FRQGLo}HV TXH VHJXH %(0 2 DSDUWDPHQWR Q  ORFDOL]DGR QR  DQGDU GR (',),&,2 3$5& 6$,17
0,&+(/ ± %ORFR ' VLWXDGR QD $YHQLGD 0DVFRWH Q  QR  6XEGLVWULWR  -DEDTXDUD FRQWHQGR D iUHD ~WLO GH
PHDiUHDFRPXPGHPSHUID]HQGRXPDiUHDUHDOFRQVWUXtGDGHPFRUUHVSRQGHQGROKHQD
WRWDOLGDGH GR WHUUHQR FRQGRPLQLDO XPD IUDomR LGHDO GH  FDEHQGR D HVWH DSDUWDPHQWR XPD YDJD
LQGHWHUPLQDGDSDUDDJXDUGDGHXPFDUURGHSDVVHLRGHWDPDQKRSHTXHQRFRPDX[LOLRGHPDQREULVWDQDJDUDJHP
FROHWLYDORFDOL]DGDQRVVXEVRORVGRFLWDGRHGLItFLRHGR(GLItFLR3DUF6DLQW%HUQDUGVHQGRTXHHVWHVHGLItFLRVHPDLV
RVHGLItFLRV3DUF6DLQW'HQLVH3DUF6DLQW9LQFHQWDFKDPVHFRQVWUXtGRVHPWHUUHQRSHUIHLWDPHQWHGHVFULWRHFDUDFWHUL]DGR
QD PDWULFXOD Q  GHVWH FDUWyULR &RQWULEXLQWH  0DWULFXOD  GR  &5,63 &RQVWD
FRQIRUPH$YUHJLVWURGDSHQKRUDH[HTXHQGD$9$/,$d®2'2,0Ð9(/5HP0DLR'e%,72
(;(48(1'2 5 DWp  'e%,726 '( ,378 1$'$ '(9( 3$*$5 '(%,72 48,7$'2 1mR
Ki GtYLGDV LQVFULWDV SDUD R Q~PHUR  $UWLJR  1&3&  7UDWDQGRVH GH SHQKRUD GH EHP
LQGLYLVtYHORHTXLYDOHQWHjTXRWDSDUWHGRFRSURSULHWiULRRXGRF{QMXJHDOKHLRjH[HFXomRUHFDLUiVREUHRSURGXWR
GDDOLHQDomRGREHPeUHVHUYDGDDRFRSURSULHWiULRRXDRF{QMXJHQmRH[HFXWDGRDSUHIHUrQFLDQDDUUHPDWDomR
GREHPHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HV1mRVHUiOHYDGDDHIHLWRH[SURSULDomRSRUSUHoRLQIHULRUDRGDDYDOLDomR
QDTXDORYDORUDXIHULGRVHMDLQFDSD]GHJDUDQWLUDRFRSURSULHWiULRRXDRF{QMXJHDOKHLRjH[HFXomRRFRUUHVSRQGHQWH
jVXDTXRWDSDUWHFDOFXODGRVREUHRYDORUGDDYDOLDomR'$7$6'26/(,/¯(6OHLOmRTXHWHUiLQtFLRQRGLD
GH 2XWXEUR GH  jV  KRUDV HQFHUUDQGRVH QR GLD  GH 2XWXEUR GH  jV  KRUDV H SDUD
HYHQWXDOVHJXQGROHLOmRTXHVHJXLUVHiVHPLQWHUUXSomRHQFHUUDQGRQR GLDGH1RYHPEURGHjV
KRUDV&21',d¯(6'(9(1'$6HUiFRQVLGHUDGRDUUHPDWDQWHDTXHOHTXHGHUODQFHLJXDORXPDLRUTXHDDYDOLDomR
OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR OHLOmR &DVRQmRKDMD
SURSRVWDVSDUDSDJDPHQWRjYLVWDVHUmRDGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDGHYHQGRDQWHFHGHU
R LQLFLR GH FDGD OHLOmR QHFHVViULR VLQDO QmR LQIHULRU D  GR YDORU GD SURSRVWD H R UHVWDQWH HP DWp  PHVHV
PHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHORtQGLFHGR(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomR
SHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(1722SUHoR
GREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGRDWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$DWUDYpVGR
VLWHZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDVGDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmR
FDGDDUUHPDWDQWHUHFHEHUiXPHPDLOFRPLQVWUXo}HVSDUDGHSyVLWR $UW,9GR1&3& &20,66®2'2/(,/2(,52
 FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH HGHYHUiVHUSDJDPHGLDQWH
'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLURQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWD
DVHULQIRUPDGDSHOR/HLORHLUR2ILFLDO'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17((YHQWXDLVGpELWRVGH,378
,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGDPHGLDQWHDSUHVHQWDomR
GHH[WUDWRSHORDUUHPDWDQWHDR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRVGHQDWXUH]DKLSRWHFiULD
VHJXLUmR R GLVSRVWR QR DUWLJR  LQFLVR 9, GR && RX VHMD VHUi H[WLQWR GHVGH TXH R FUHGRU WHQKD VLGR
GHYLGDPHQWHQRWLILFDGRFLHQWLILFDGR2EHPVHUiDOLHQDGRQRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXHVHHQFRQWUDVHQGRD
YHULILFDomRGHGRFXPHQWDOGHJUDYDPHVFUHGRUHVHGHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHTXHVHUiUHVSRQViYHO
SHORHYHQWXDOUHJXODUL]DomRTXHVHIDoDQHFHVViULD2VDWRVQHFHVViULRVSDUDDH[SHGLomRGHFDUWDGHDUUHPDWDomR
UHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UWFDSXW
HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD
(P FDVR GH LQDGLPSOHPHQWR WDO LQIRUPDomR VHUi HQFDPLQKDGD DR 00 -Xt]R FRPSHWHQWH SDUD D DSOLFDomR GDV
PHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV'Ó9,'$6((6&/$5(&,0(17263HVVRDOPHQWHSHUDQWHR2ILFLRRQGHHVWLYHUWUDPLWDQGR
D DomR RX DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR RV H[HFXWDGRV 0$5,$ '( /285'(6 /,0$ *,/0$5 0$5,1+2 '(
/,0$ EHP FRPR D FRSURSULHWiULD 587+ 0$5,1+2 '( /,0$ 5*63 &3)  H GHPDLV
LQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDO'RVDXWRV
QmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH VHWHPEUR GH 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000859-50.2015.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio
Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SENEN RAMOS FILHO, C.P.F. Nº
597.932.527-15, R.G. nº 4.393.557, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Condomínio Edifício Raposo Tavares, objetivando a cobrança da quantia de R$11.549,43 (janeiro/2015), a ser
corrigida e acrescida das cominações legais, referente às despesas condominiais oriundas da unidade BOX
16 do condomínioAutor e às taxas de rateios devidos desde fevereiro de 2011. 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 02 e 03/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008386-16.2016.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Est ado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGINALDO SUDARIO DE MORAES,
Brasileiro, RG 192038552, CPF 013.348.628-18, com endereço à Estrada das Lagrimas, 526, Ipiranga, CEP
04232-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Maria Imaculada.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a importância indicada na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5%
(cinco) por cento, ou então ofereça embargos à ação monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
pena de, não o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos termos do
quanto disposto no artigo 701, § 2º, do CPC.. 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.
J - 02 e 03/10
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1000732-58.2015.8.26.0609
FAZ SABER aos DEMAIS OCUPANTES do imóvel localizado no endereço Avenida Engenheiro Heitor
Antonio Eiras Garcia, altura do nº 7800, Jardim Esmeralda, CEP 05564-200, São Paulo - SP, que lhes foi
proposta ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Pedro Basile, objetivando a reintegração
de posse do imóvel matriculado sob o nº 8535 no Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra. Encontrandose os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que apresentem defesa, no prazo de 15 dias, que fluirá a partir da intimação da
decisão que deferir ou indeferir a liminar, na forma do artigo 554, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil,
bem como a sua INTIMAÇÃO para o comparecimento à audiência de justificação, designada para o dia 04
de novembro de 2019, às 14h, a ser realizada na 1ª Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã, Avenida Corifeu
de Azevedo Marques, 148/150, Butantã, CEP 05582-000, São Paulo - SP. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.
J - 02 e 03/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000444-51.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo Requerente: Genoveva de Mello Sogayar Requerido:
Conceito Hef Cabelo e Estética Eireli. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível,
do Foro Central FAZ SABER a CONCEITO HEF CABELO E ESTÉTICA EIRELI, CNPJ 07.028.903/000120, representada por SANDRA REGINAKURZAWE, CPF 008.666.899-4, que GENOVEVA DE MELLO
SOGAYAR, ação de Procedimento Comum ( Cobrança de Alugueis – Sem desejo) para cobrança de R$
140.871,69 á ser corrigida e acrescida das cominações legais, referente as despesas condominiais referente
ao imóvel da Alameda Itu, 1479. E não localizada o reqda, defere-se edital, para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor, nos termos do arti

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1054184-89.2014.8.26.0100 (USUC 696) A Doutora Aline Aparecida 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gabriela Knaut ajuizou ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento n°
32, localizado no 3° andar, na vaga de garagem indeterminada coberta, n° 154 e vaga de garagem indeterminada
descoberta, n° E-47, do Edifício “D” Torre Paganini, integrante do Condomínio Residencial Torre Alta Plaza,
situados naAvenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, nº 79, 13° Subdistrito - Butantã - São Paulo SP,
apartamento n° 32 com área privativa de 85,525 m², área comum de 46,50 m², perfazendo a área total de 129,025
m², cabendolhe a fração ideal de 0,4212% do terreno e das coisas comuns do edifício; vaga n° 154 e E-47 com
área total de 23,896 m² e uma fração ideal no terreno de 0,078%; contribuinte nº 101.578.0338-3, 101.578.04843 e 101.578.0533-5 alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após
o prazo de 20 dias, 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.
J - 02 e 03/10

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 02/10/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
Contrato: 1.1656.4034.765-3 - SED: 500 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA, ECONOMIÁRIA.RG.
6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO FERREIRA NEVES,
PORTUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/DPMAF, CPF: 454.149.12815. Imóvel sito à: TRAVESSA MARIA LOPES, Nº 09 (ATUAL TRAVESSA DANÇA DAS
HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES Nº S 58 E 59 DA CHÁCARA
PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO - TUCURUVI, SÃO PAULO/SP.
São Paulo, 02/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
02, 03 e 04/10/2019
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São Paulo, quarta-feira, 2 de outubro de 2019

A categoria Stock teve disputas sensacionais
caram de posição várias vezes.
Peperone assumiu a liderança da
fase, com 91 pontos, 20 de vantagem sobre Cebola, o vice-líder.
Na prova dos pesados (lastro
de 110 quilos) Anthony teve vida
ainda mais fácil. Sumiu na frente, fez o giro mais rápido
(1min00s746), pra receber a
bandeirada de vitória com
16s612 de vantagem sobre Leonardo Ferreira. Que lutou muito
com Samuel Bezerra e Sérgio
Compain, seguidos por Geison
Granelli e Andrez Velasco, todos
andando muito juntos. Nesta categoria Peperone também assumiu a ponta da tabela de pontuação com 78 pontos, apenas três
a mais do que Andrez Velasco.
Resultado da quarta etapa do
segundo turno da categoria Stock: 1) Fábio Cunha, 17 voltas em
18min04s962; 2) Alberto Otazú,
a 7s711; 3) Fernando Ximenes,
a 12s108; 4) Fernanda Jardim, a
14s207; 5) Henrique Luis, a
14s207; 6) Nelson Reple, a

14s366; 7) Fábio PL, a 21s525;
8) Jorge Filipe, a 21s738; 9) Fábio Cunha 2, a 26s518; 10) Fernando Teles, a 33s506.
Pontuação da Copa Ingo Hoffmann (Stock) depois da quarta etapa do segundo turno: 1)
Fábio Cunha, 86 pontos; 2) Ivan
Guerra, 80; 3) Fábio PL, 76; 4)
Alberto Otazú, 70; 5) Fernando Ximenes, 68; 6) Nelson Reple, 60; 7) Henrique Luis, 59;
8) Fábio Gudima Cunha, 58; 9)
Fernanda Jardim, 56; 10) Fernando Teles, 47.
Resultado da quarta etapa do
segundo turno da categoria Light:
1) Anthony Peperone, 18 voltas
em 18min06s557; 2) Ian Almeida, a 0s011; 3) Cássio Machado,
a 5s234; 4) Caio Terra, a 7s561;
5) Leonardo Pfeifer, a 8s761; 6)
Rogério Cebola, a 8s986; 7) José
Adauto Silva, a 9s722; 8) Ricardo de Souza, a 11s438; 9) Elvis
Lima, a 13s744; 10) José de Jesus, a 14s425.
Pontuação da Copa Aldo Pi-

edade (Light) depois da quarta
etapa do segundo turno: 1) Anthony Peperone, 91 pontos; 2)
Rogério Cebola, 71; 3) Caio Terra, 69; 4) Alexandre Porche, 65;
5) Ian Almeida, 63; 6) Adeilton
Neri, 62; 7) Elvis Lima, 59; 8)
José Adauto Silva, 53; 9) Bruno
Suter, 52; 10) Hélio Matias, 49.
Resultado da quarta etapa do
segundo turno da categoria Truck: 1) Anthony Peperone, 18 voltas em 18min34s234; 2) Leonardo Ferreira, a 16s612; 3) Samuel
Bezerra, a 17s755; 4) Sérgio
Compain, a 17s337; 5) Gelson
Granelli, a 18s843; 6) Andrez
Velasco, a 18s992; 7) Guto Oliveira, a 19s042; 8) Fábio Cunha,
a 26s606; 9) Marcelo Yoshida, a
30s209; 10) Hélio Matias, a
37s694.
Pontuação da Copa Felipe
Giaffone (Truck) depois da quarta
etapa do segundo turno: 1) Anthony Peperone, 78 pontos; 2)
Andrez Velasco, 75; 3) Geison
Granelli, 70; 4) Gustavo Pincelli, 67; 5) Leonardo Ferreira, 66;
6) Eduardo Ximenes, 62; 7) Guto
Oliveira, 61; 8) Sérgio Compain, 60; 9) Fernando Teles, 50; 10)
Hélio Matias, 46.
A última etapa do campeonato do RKC será no dia 12 de outubro, novamente no Kartódromo de Interlagos.
O RKC Racing tem o apoio
de Cervejas Votus/Ecoposte/Espetinhos Esperança/Flash Courier/Imab/Inarco/Master Express/
Porto Penha Food Park/Rolley
Ball/Speed Truck.
Procure na loja de apps do
celular e baixe o aplicativo
Go2Kart, para Android e Iphone,
e tenha em mãos todo o calendário do RKC e outros certames.

Foto/ Luiz Doro

A Liga Nacional de Basquete anuncia programa
de tecnologia e integridade com a Genius Sports

Chris e Kouros assinam acordo
A Genius Sports, líder mundial em conteúdo esportivo digital, serviços de tecnologia e integridade, foi escolhida pela Liga
Nacional de Basquete (LNB)
para lançar uma nova e importante estratégia de integridade e dados ao vivo. O anúncio foi feito
na manhã da terça-feira, em coletiva realizada no Hotel Renaissance, em São Paulo (SP), contando com as presenças de Kouros Monadjemi, presidente da
LNB, e Chris Dougan, diretor de
comunicação da Genius Sports.
Como parceiro de algumas
das maiores organizações do esporte mundial, como NBA,
FIBA, Euroleague Basketball,
NCAA, English Premier League e a Associação Alemã de
Futebol, a Genius Sports fornecerá à principal liga de basquete do Brasil, a NBB CAIXA, proteção sem precedentes
contra as ameaças de manipulação de resultados e corrupção relacionada às apostas, ao
mesmo tempo em que implemen-

ta uma estratégia tecnológica inovadora destinada a promover o
envolvimento dos fãs e elevar o
perfil da concorrência.
Junto ao Ministério da Economia no processo de criação
de uma estrutura regulamentada para apostas esportivas no
Brasil, a LNB adotou uma postura proativa, indicando a Genius Sports como seu parceiro exclusivo de integridade. O
acordo permitirá que a Genius
Sports monitore, analise e avalie os movimentos de probabilidades em tempo real em todos os jogos da LNB, fornecendo visibilidade sobre a atividade
e inteligência de apostas globais
para iniciar investigações eficazes de integridade.
A Liga Nacional de Basquete
também concedeu à Genius Sports
direitos exclusivos de apostas para
controlar a coleta e distribuição de
seus dados oficiais.
O LiveStats da FIBA (Federação Internacional de Basquete),
uma principal coleta de dados no

basquete mundial, continua fornecendo a LNB dados rápidos, precisos e robustos, direto da quadra
para garantir agilidade ao seu site,
aplicativo móvel, placar e parcerias de apostas.
Kouros Monadjemi, presidente da LNB, avaliou a parceria
firmada. “A LNB sempre esteve
à frente de novas tecnologias e
serviços que podem impactar a
maneira como nossos fãs consomem basquete. A parceria com a
Genius Sports prova que estamos
entre as principais ligas de basquete do mundo e este novo passo de nosso relacionamento nos
ajudará a manter nossa credibilidade e transparência entre as
equipes, fãs e mídia”.
Diretor de comunicação da
Genius Sports, Chris Dougan,
também fez sua análise sobre o
acordo. “Por meio de tecnologia
avançada e uma estratégia eficaz
de integridade, todos os esportes podem se envolver de maneira proativa com o setor de apostas regulamentado e legal para
gerar novas receitas e expandir
sua audiência global. A LNB
está adotando medidas comprovadas para proteger a integridade de suas competições e estamos orgulhosos de expandir
nossa parceria com eles em um
momento tão importante para o
esporte brasileiro”.
Sobre a Liga Nacional de
Basquete - Lançada em dezembro de 2008, a Liga Nacional de
Basquete do Brasil (LNB) reuniu os principais líderes e equipes profissionais brasileiras de
basquete, em um esforço para
tornar o basquete o segundo esporte mais popular do Brasil,
atrás do futebol.

A LNB, uma liga independente administrada por equipes próprias, é responsável pela organização do NBB (Novo Basquete
Brasil), o principal campeonato
nacional de basquete masculino
e o LDB (Liga de Desenvolvimento), uma competição nacional de clubes com jogadores sub20, crucial para o desenvolvimento de novos atletas. Em 2014, a
LNB anunciou uma parceria plurianual inovadora com a NBA
(National Basketball Association), com o objetivo de continuar a crescer o basquete no país.
Sobre a Genius Sports - A
Genius Sports é líder global em
conteúdo digital esportivo, serviços de tecnologia e integridade.
A tecnologia da empresa é usada
em mais de 150 países em todo o
mundo, capacitando os esportes
a capturar, gerenciar e distribuir
seus dados e vídeos ao vivo, impulsionando sua transformação
digital e aprimorando seus relacionamentos com os fãs.
Com sede em Londres, são
parceiros de confiança de mais
de 500 organizações esportivas
em todo o mundo, incluindo
muitas das maiores ligas e federações do mundo, como NBA,
Premier League, FIBA, NCAA e
PGA TOUR.
A Genius Sports é mais do
que um fornecedor de tecnologia. A empresa constrói parcerias de longo prazo com esportes
em todos os níveis, ajudando-os
a controlar e maximizar o valor
de seu conteúdo, fornecendo
conhecimento técnico e suporte
24 horas por dia. Mais informações sobre a Genius Sports:
https://www.geniussports.com/
sports/

Circuito de terra, pedreira e
canavial apimentam a
Mitsubishi Cup em Cordeirópolis
Foto/ Ricardo Leizer

O GP Inarco, penúltima etapa do campeonato do Racing
Kart Club, que foi realizada no
último fim de semana no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, já definiu os principais candidatos ao título. Depois de quatro provas da segunda fase Fábio
Cunha (Stock) e Anthony Peperone (Light e Truck) são os líderes do RKC.
Na principal categoria (Stock), o campeão da primeira fase
Fábio Cunha venceu pela segunda vez neste segundo semestre
de forma dominadora. Ele largou
da pole position e liderou de ponta a ponta com grande folga. Ele
recebeu a bandeirada com 7s711
sobre Alberto Otazú, que largou
dos boxes, realizou 13 ultrapassagens e na penúltima passagem
estabeleceu a volta mais rápida
(59s789) do evento. Subiu no
pódio em terceiro Fernando Ximenes, seguido de Fernanda Jardim, Henrique Luís e Nelson
Reple. Agora Cunha é o novo líder do certame, com 86 pontos,
seguido de Ivan Guerra, com seis
pontos a menos.
Outro que dominou amplamente esta quarta etapa foi o jovem Anthony Peperone, que largou da pole position e venceu
as categorias Light e Truck.
Na bateria dos pilotos leves ele
teve a ajuda de Ian Almeida, que o
empurrou até a chegada, para receberem a bandeirada lado a lado,
separados por apenas 11 milésimos de segundo. Peperone também foi o autor na passagem mais
veloz (1min00s569). Em terceiro, 5s234 atrás terminou Cássio
Machado, seguido de Caio Terra,
Leonardo Pfeifer e Rogério Cebola, que brigaram bastante e tro-

Foto/ Darkside Karts

RKC de Kart: Penúltima etapa definiu
os principais candidatos ao título

Trechos variados empolgaram as duplas
Um misto de percurso, que
teve autódromo de terra, pedreira, canavial e areia. Essa
foi a mistura perfeita para a
etapa de Cordeirópolis (SP) da
Mitsubishi neste sábado.
As duplas largaram na pista de terra do autódromo Valdemar Fragnani, que tem 2.000
metros de extensão com duas
retas de 350m e 320m. Após,
passaram por uma pedreira repleta de curvas com muita técnica e seguiram por trilhas em
meio à plantações de cana-deaçúcar.
No ano que comemora 20
anos, a Mitsubishi Cup traz
nomes que fazem parte da história e convidados para disputar a prova. Nesta etapa, a homenagem ficou para Lucas
Moraes e Kaique Bentivoglio,
a dupla mais jovem a ter conquistado o título da temporada. Eles fizeram bonito e venceram a prova, desbancando os
pilotos da categoria L200 Triton Sport R.
“Foi uma surpresa, muito
legal poder voltar na Cup, ganhar nas três provas não podia
ter sido melhor. É um campeonato que sempre tivemos excelentes resultados, fizemos
temporadas incríveis vencendo a maioria das provas. A
L200 Triton R é um carro muito legal, fácil de andar, me surpreendi. Bem divertido”, descreve o piloto. “Quem sabe no
ano que vem tem mais”, promete Lucas, que acaba de conquistar o título geral do Rally
dos Sertões, a maior prova offroad da América Latina. “Foi
maravilhoso, não esperava. Fiz
oito temporadas na Cup e já
estava com saudade de estar
aqui. É um dos campeonatos
que mais gosto e onde comecei”, emociona-se Kaique.
Das duas pras quatro rodas
Também a cada etapa rivais
históricos que fazem parte da
história do automobilismo nacional são convidados para
protagonizar disputas a bordo
do ASX RS. Nesta etapa, duas
lendas das duas rodas, Zé Hélio e Dimas Mattos.
O multicampeão Zé Hélio
tem em seu currículo cinco vitórias no Rally dos Sertões,
três participações no Dakar,
além de inúmeros títulos brasileiros nas Motos. Mesmo
assim, vem se aventurando nos
carros e chegou a participar de
duas temporadas da Mit Cup,
em 2012 e 2013.
Dimas Mattos tem mais de
30 anos de experiência em
competições off-road, já participou 17 vezes do Rally dos

Sertões, além de ter competido três vezes no Rally Dakar.
Usando todo esse conhecimento, fundou a Brasil Moto
Tour, empresa especializada
em turismo sobre duas rodas,
que leva os participantes a lugares paradisíacos pelo Brasil. Mas essa foi a primeira vez
que ele disputou uma prova
nos carros.
Campeões do dia
Já com uma mão na taça
do campeonato, Ricardinho
Feltre e Ivo Mayer venceram
mais uma na ASX RS Master.
“A gente corre com alegria,
um acreditando no trabalho do
outro”, vibra o navegador. “A
ansiedade é grande, o campeonato está afunilando e chegando na reta final. Estamos
vindo de excelentes resultados e a estratégia é continuar
acelerando muito e chegar no
fim do ano para comemorar
mais uma”, comenta Ricardinho.
Na L200 Triton ER Master, Juliano Diener e Gunnar
Dums vencem mais uma e se
distanciam dos adversários.
Albano Junior e Breno Rezende foram os vencedores na
L200 Triton ER. “Estamos na
briga pelo campeonato, o Wellington da Costa ganhou três,
nós ganhamos duas, mas temos mais duas etapas. Acho
que vai dar para perturbar e dar
um trabalhinho aí pra ele.
Agora é minha vez de perturbar”, diverte-se Albano.
Ao todo, a Mitsubishi Cup
tem seis categorias: L200 Triton Sport R, L200 Triton ER,
L200 Triton ER Master, ASX
RS, ASX RS Master e a novíssima L200 Triton Sport RS.
Os carros são preparados
pela Mitsubishi Motors, única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida,
e estão disponíveis para venda para os pilotos e equipes
com condições especiais.
Para mais informações, entre
em contato pelo e-mail:
yh@spinelliracing.com.br.
Próxima etapa
A próxima etapa da Mitsubishi Cup será inédita. A cidade de Americana (SP) recebe
a prova pela primeira vez no
dia 19 de outubro, na Fazenda
Salto Grande.
A Mitsubishi Cup tem patrocínio de Lubrax, W.Truffi,
Axalta, Transzero, Pirelli, JBL,
Unirios, Salomon e Artfix. Para
mais informações, vídeos, fotos e inscrições, acesse:
www.mundomit.com.br.

