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Em evento em SP, Moro defende
 a prisão em segunda instância

Gastos de brasileiros no exterior
sobem para US$ 1,3 bi, diz BC
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Contas externas têm déficit de
US$ 3,48 bilhões em setembro

Alcolumbre anuncia MP
que libera recursos a

cidades atingidas por óleo

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,04
Venda:       4,04

Turismo
Compra:   3,88
Venda:       4,21

Compra:   4,48
Venda:       4,49

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

16º C

Sexta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

O Campeonato Paulista de
Vôlei masculino chega à reta
final. A partir desta sexta-fei-
ra, dia 25, Vôlei Renata e EMS
Taubaté Funvic começarão a
definir qual será o campeão da
temporada 2019 do mais forte
campeonato regional do país.
O playoff final melhor de dois
jogos terá o primeiro confron-
to em Taubaté, no ginásio

Vôlei Renata e EMS
Taubaté Funvic começam a

decidir o Paulista 2019
Abaeté, a partir das 21h30. O
jogo de volta será no dia 31,
também às 21h30, mas no
ginásio do Taquaral, em Cam-
pinas. Se for necessário, o
Golden Set (set extra de 25
pontos para o desempate)
será logo após a segunda par-
tida. Os dois jogos terão
transmissão ao vivo do Canal
SporTV.                    Página 8

Velopark recebe etapa
decisiva valendo título e
últimas vagas para a final

Copa Truck
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A etapa do Velopark da Copa
Truck promete ser uma das mais
emocionantes de todos os tem-
pos desde a criação da catego-
ria, em 2017. Além da defini-
ção do título da Quarta Copa, o
circuito localizado em Nova
Santa Rita (RS) também é a
chance final para os pilotos ten-
tarem uma das três últimas va-
gas em disputa para a decisão do
mês de dezembro em Interlagos.

Até o momento, cinco pilo-
tos já estão na Grande Final:
Beto Monteiro (32 pontos até
o momento), André Marques
(20), Felipe Giaffone (18), Ro-
berval Andrade e Leandro Totti
(ambos com 10).          Página 8

Collet luta por vitória no
geral na última etapa

em Abu Dhabi

Caio  Collet quer lutar por sua
primeira vitória no geral
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Poucos dias depois de realizar
o sonho de guiar um Fórmula 1
pela primeira vez, o brasileiro Caio
Collet volta ao cockpit de seu Fór-
mula Renault para a última etapa
da temporada 2019 da categoria
Eurocup. Neste final de semana
(25 e 26), o desafio será no cir-
cuito Yas Marina, em Abu Dhabi,
pista onde Collet conquistou sua
primeira pole postion.   Página 8

Atletismo do Brasil conquista
mais cinco medalhas nos
Jogos Mundiais Militares
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Aldemir Gomes Junior

O atletismo brasileiro assu-
miu na quinta-feira (24) a lide-
rança no quadro geral de meda-
lhas da modalidade nos Jogos
Mundiais Militares, que estão
sendo disputados em Wuhan, na
China. Foram cinco novos pódi-
os: ouro com Aldemir Gomes
Junior (200 m) e com os reveza-
mentos 4x100 m masculino e
feminino e duas pratas com Fer-

nanda Borges (lançamento do
disco) e Augusto Dutra (salto
com vara).

Depois de três dias de com-
petições no Estádio Five Rin-
gs Sports Center, o Brasil
soma 10 medalhas, sendo qua-
tro de ouro, quatro de prata e
duas de bronze. Bahrain está
em segundo lugar , também
com 10 medalhas.      Página 8

Chile convoca
reservistas das

Forças Armadas
para conter

manifestações
Militares da reserva das

Forças Armadas do Chile fo-
ram convocados para reforçar
o trabalho durante protestos
que ocorrem em Santiago des-
de a semana passada. O decre-
to que autoriza a convocação
de reservistas foi publicado  na
quarta-feira (23) pelo deputa-
do do partido de oposição
Frente Amplio Miguel Crispi,
em sua conta no Twitter. O mi-
nistro do Interior, Andrés Cha-
dwick, confirmou a veracidade
do documento.

Para Miguel Crispi, o do-
cumento é preocupante e de-
licado. Ele disse que o país
não está em guerra e que o go-
verno deve dar explicações
sobre o incremento de mili-
tares nas ruas.            Página 3

Parlamento
Europeu é
favorável a

adiar Brexit até
31 de janeiro
O Parlamento Europeu

(PE) é favorável à prorrogação
da data do Brexit (a saída do
Reino Unido da União Euro-
peia) até 31 de janeiro. O pre-
sidente do Parlamento, David
Sassoli, enviou mensagem ao
presidente do Conselho Euro-
peu, Donald Tusk, recomen-
dando que aceite o adiamento.
O anúncio foi feito na quinta-
feira (24).

“A Conferência de Presi-
dentes do Parlamento Europeu
analisou esta manhã a situação
da saída do Reino Unido da
União Europeia, tendo em con-
ta os últimos desenvolvimen-
tos, e escreveu ao presidente
do Conselho Europeu, Donald
Tusk, para recomendar que
aceite o pedido de nova exten-
são até 31 de janeiro de 2020”,
informou a assembleia euro-
peia em comunicado. Página 3

O déficit em transações
correntes, que são compras
e vendas de mercadorias e
serviços e transferências de
renda do Brasil com outros
países, chegou a US$ 3,487
bilhões em setembro, se-
gundo dados divulgados  na
qu in ta - fe i ra  (24) ,  em
Brasília, pelo Banco Central
(BC).  O resultado ficou
bem acima do registrado em
igual mês de 2018: déficit de
US$ 194 milhões.

De janeiro a setembro, o
déficit atingiu US$ 34,055 bi-

lhões contra US$ 18,566 bi-
lhões em igual período do ano
passado.

Segundo o BC, o maior re-
sultado negativo das contas
externas foi influenciado pela
redução no superávit da balan-
ça comercial.

O superávit comercial che-
gou a US$ 1,679 bilhão em
setembro e acumulou US$
28,558 bilhões nos nove me-
ses do ano, contra US$ 4,697
bilhões e US$ 38,145 bilhões
nos mesmos períodos de 2018,
respectivamente.       Página 3
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski votou  na quinta-
feira(24) contra a validade da
execução provisória de conde-
nações criminais, conhecida
como prisão após segunda ins-
tância. Com o voto do ministro,
após quatro sessões de julga-
mento, o placar está 4 votos a
3 a favor da medida. Após o
voto do ministro, a sessão foi

STF suspende julgamento
de prisão após condenação

em segunda instância
suspensa e deve ser retomada no
dia 6 de novembro.

Até o momento, os ministros
Alexandre de Moraes, Edson Fa-
chin, Luís Roberto Barroso e
Luiz Fux também votaram a fa-
vor da prisão em segunda instân-
cia. O relator, ministro Marco
Aurélio e a ministra Rosa Weber
votaram contra. Faltam os votos
de quatro integrantes do STF.
(Agencia Brasil)
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O presidente em exercício,
Davi Alcolumbre, disse  na quin-
ta-feira (24) que vai editar uma
Medida Provisória (MP) para li-
berar recursos emergenciais aos
municípios nordestinos atingi-
dos pela mancha de óleo. “[Uma
MP] para que os recursos che-
guem na ponta, para que os esta-
dos e municípios possam de fato
promover um aporte num contin-

gente de trabalhadores nessas
regiões, que já tiraram mais de
mil toneladas desse rejeito das
praias do Nordeste”, disse, em
entrevista coletiva em Alagoas.

Alcolumbre viajou para Ala-
goas e Sergipe para acompanhar
a situação das praias da região.
Ele esteve na praia da Barra de
São Miguel, em Alagoas, e nesta
tarde visita a praia de Aruana, em

Aracajú (SE).
“Será mais cômodo e produ-

tivo se o governo federal, de ma-
neira direta, possa, do ponto de vista
legislativo, auxiliar o Nordeste bra-
sileiro, os governos e prefeituras
afetadas. Nós partimos do princípio
de que uma MP pode sim, de fato,
resolver imediatamente o custeio e
a manutenção das despesas”, disse,
explicando que essa é uma ferramen-
ta eficaz no combate a episódios da
natureza desse desastre ambiental. À
noite, o presidente retorna para Bra-
sília, onde vai ser reunir com o mi-
nistro da Secretaria-Geral, Jorge Oli-
veira, e a equipe de governo para
editar a MP.

Seguro defeso
O presidente do Senado, no

exercício da Presidência, também
anunciou a assinatura de um decre-
to para prolongar, por mais 2 me-
ses, o pagamento do seguro-defe-
so a 60 mil pescadores afetados
pela tragédia ambiental.   Página 4

Aplicativo SOS Mulher
auxilia no combate à
violência doméstica

Governo cria portal de
informações sobre
 manchas de óleo
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Aplicativo SOS Mulher auxilia no
combate à violência doméstica

Em março deste ano, o Go-
verno de São Paulo e a Secreta-
ria da Segurança Pública, por in-
termédio da Polícia Militar, lan-
çaram o aplicativo SOS Mulher,
como complemento às ações da
rede de apoio às cidadãs de todo
o Estado.

O dispositivo permite que as
vítimas de violência doméstica
peçam ajuda apertando apenas
um botão no celular. Ao acionar
a ajuda, o aplicativo localiza a
viatura policial mais próxima até
o local da ocorrência. A ferra-
menta é gratuita e funciona em
sistemas Android e iOS.

De acordo com a Secretaria
da Segurança Pública, até o dia
4 de outubro, o número de do-
wnloads ativos (com instalação
em aparelhos) chegou a 13.733,
com 14.909 usuárias cadastradas
no app.

“Nestes primeiros seis me-
ses, avaliamos de maneira posi-
tiva tanto a utilidade do serviço

quanto seu funcionamento”, sa-
lienta o capitão PM Nelson Vi-
eira, da Diretoria de Polícia Co-
munitária e Direitos Humanos.

Ainda segundo o balanço
mais recente, foram 435 acio-
namentos da Polícia Militar no
Estado e 280 atendimentos efe-
tivos gerados, com deslocamen-
to de viatura até o local. Ao todo,
15 ocorrências foram conduzi-
das ao Distrito Policial geradas
pelo sistema, além de 7 flagran-
tes resultantes do uso do aplica-
tivo em cidades do Estado.

Aliado
É válido ressaltar que o apli-

cativo é mais uma forma de pro-
teção à mulher, que também con-
tinua tendo à disposição o tele-
fone de emergência da Polícia
Militar, o 190.

“Em 15 minutos, no limite,
uma autoridade policial estará ao
lado dessa mulher que estiver
sendo ameaçada”, ressaltou o

Governador João Doria, no lan-
çamento da segunda etapa da
campanha publicitária de comba-
te à violência contra a mulher,
em setembro.

Podem se cadastrar na ferra-
menta somente pessoas com
medidas protetivas (como or-
dens para o agressor ficar a uma
determinada distância da vítima)
expedidas pela Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo. Em todo o
Estado, também até o dia 4 de
outubro deste ano, o número de
medidas protetivas concedidas
superava os 162 mil.

“É uma ferramenta sistema
simples e totalmente intuitiva,
resultado de um trabalho con-
junto entre Governo do Estado,
Polícia Militar e Tribunal de Jus-
tiça”, avalia o comandante-geral
da PM, coronel Marcelo Vieira
Salles.

Pioneirismo
São Paulo é pioneiro no com-

bate à violência contra a mulher.
Atualmente, o Estado conta com
133 Delegacias de Defesa da
Mulher (DDMs). O número cor-
responde a cerca de 29% de to-
das as delegacias especializadas
existentes no país.

“A proteção à mulher é me-
dida prioritária do Governo de
São Paulo e foi implantado o
atendimento especializado inin-
terrupto às cidadãs em situação
de violência doméstica, famili-
ar e sexual”, reforça a delegada
Jamila Jorge Ferrari, coordena-
dora das DDMs no Estado.

Estatísticas
A Secretaria da Segurança

Pública disponibiliza aos cida-
dãos uma página com  ocorrên-
cias ligadas à violência contra
a mulher registradas no Esta-
do. As estatísticas englobam
indicadores da capital, Região
Metropolitana de São Paulo e
interior.

Procon-SP orienta consumidores
para compras na Black Friday

Especialistas em defesa do
consumidor da Fundação Pro-
con-SP, vinculado à Secretaria
da Justiça e Cidadania, estarão na
sexta-feira (25), entre 10 e 14
horas em estações do Metrô e
da CTPM para orientar os con-
sumidores sobre a Black Friday
– evento em que estabelecimen-
tos prometem descontos, reali-
zado na última sexta-feira de
novembro.

Os consumidores receberão
orientações sobre a importância
de pesquisar preços com ante-
cedência, sobre como fazer de-
núncias em caso de oferta enga-
nosa e aprender a reclamar seus
direitos nos canais de atendi-
mento do órgão.

Os especialistas estarão nas
estações Ana Rosa, São Joaquim,
Santo Amaro, São Paulo–Morumbi
e Sé (do Metrô), e Pinheiro e Vila
Olímpia (CPTM). No sábado (26),
o Procon orientará os consumido-
res no Shopping Pamplona.

Na última semana, houve
ações semelhantes nas estações
Sé, Santana, Ana Rosa, Trianon–
Masp, Palmeiras–Barra Funda,
Corinthians–Itaquera, Vila Ma-
dalena, Santos–Imigrantes, San-
to André e Tamanduateí, e tam-
bém no shopping Pátio Higienó-
polis. As ações vão ocorrer até
22 de novembro. Para acompa-
nhar o trabalho dos especialis-
tas, siga a Fundação no Insta-
gram, pelo @proconsp.

Sete dicas do Procon-SP:
Limite de gasto
Faça uma lista do produto ou

serviço que precisa ou deseja e
estipule um limite de gasto, evi-
tando assim gastar mais do que
o previsto. Importante também
fazer uma pesquisa de preços por
meio de aplicativos e sites de
comparação de preços.

Entrega e troca
Observe o prazo de entrega

e informar-se antecipadamente
sobre a política de troca da em-
presa são atitudes que ajudam a
evitar problemas.

Golpes virtuais
Evite clicar em links e ofer-

tas recebidas por e-mail ou re-
des sociais, fazendo sempre a
consulta da página oficial da loja,
de preferência digitando o ende-
reço do site.

Compras online
Nas compras feitas em sites,

após escolher o produto ou ser-
viço, verifique se o preço será
alterado no carrinho virtual ou se
o valor do frete é muito mais alto
que o habitual.

Vitrines
Os produtos expostos nas

vitrines devem apresentar o pre-
ço à vista. Se vendidos a prazo,
devem ser mostrados o total a
prazo, as taxas de juros mensal

e anual, bem como o valor e nú-
mero das parcelas.

Cancelamento
De acordo com o Código de

Defesa do Consumidor, em
compras feitas fora do estabe-
lecimento, o consumidor tem 7
(sete) dias para “se arrepender”,
cancelar a compra, devolver o
produto e pedir o dinheiro de
volta (o prazo passa a contar da
data da compra ou da entrega do
produto).

Informações
Qualquer produto, nacional

ou importado, deve apresen-
tar informações corretas, cla-
ras e em língua portuguesa
sobre suas características,
qualidade, quantidade, com-
posição, preço, garantia, pra-
zo de validade, origem, além
dos riscos que possam apre-
sentar à saúde e segurança dos
consumidores.

SP Gastronomia ocupa Memorial
da América Latina até domingo

O SP Gastronomia leva ao
Memorial da América Latina, até
domingo (27), chefs renomados,
restaurantes e produtores para
uma programação de oficinas,
degustações, shows, atividades
para crianças e adultos. A atra-
ção na capital paulista faz parte
do festival de gastronomia, o
maior do gênero do país, que
começou dia 1º e vai até dia 31,
com eventos em todo o Estado
de São Paulo.

O SP Gastronomia, promo-
vido pelo Governo do Estado,
reúne o evento Mesa SP, as fei-
ras Feito em São Paulo e Farofa
do Brasil, e o programa Empre-
enda Rápido Gastronomia. Além
de muitas outras atividades que
estimulam o empreendedorismo
e as oportunidades no segmento
e valorizam a culinária das 16
macrorregiões de São Paulo.

“O SP Gastronomia está di-
retamente vinculado à geração
de empregos, de oportunidades
e de apoio ao empreendedoris-
mo. É um programa de econo-
mia criativa voltado à geração de
renda e estímulo a uma cultura
que é muito forte no Estado de
São Paulo”, destaca o Governa-
dor João Doria.

Esta é a primeira edição do
SP Gastronomia, que promove
um calendário com mais de 200
atividades relacionadas ao seg-
mento pelo Estado, estabelecen-
do outubro como o Mês da Gas-
tronomia. “O objetivo do Gover-
no do Estado ao realizar o SP
Gastronomia é celebrar a identi-
dade, a potência e a diversidade
da gastronomia de São Paulo,
envolvendo o conjunto de produ-
tores, de chefs, de restaurantes e
também de todos os cidadãos
amantes da gastronomia”, afirma
o Secretário de Cultura e Eco-
nomia Criativa Sérgio Sá Leitão.

No Memorial, há dezenas
de atividades acontecendo si-
multaneamente. Para boa par-
te das atrações a entrada é gra-
tuita. Para algumas oficinas e
palestras é necessário com-
prar ingressos. Para ver a pro-
gramação completa, acesse
o spgastronomia.sp.gov.br.

Abaixo, veja algumas das
atrações:

Arena SP Gastronomia
O Governo do Estado pro-

move aulas gratuitas de culiná-
ria, batalhas gastronômicas, cur-
sos, happy hours e palestras so-
bre turismo, alimentação saudá-
vel, agricultura e meio ambien-
te em um espaço especial com
área para descanso, alimentação
e apresentação de conteúdos. 

A Nestlé promove, todos os
dias, às 11h30 e às 16h, uma aula
de culinária com apresentação
de plataforma voltada à gastro-
nomia. No domingo (27), às
15h30, Marcela Moro fala so-
bre “Experiências Turísticas
Gastronômicas”, e às 17h30,
será lançado o livro “Lancheira
Saudável”, do Codeagro.

Feito em São Paulo
Trata-se da competição gas-

tronômica, que promoveu etapas
em 15 macrorregiões do Esta-
do. Entre os dias 24 e 27 de
outubro, o Memorial da Amé-
rica Latina recebe os 30 res-
taurantes e 30 produtores ven-
cedores de cada etapa, que
irão expor e vender suas pro-
duções ao público. Confira os
restaurantes e produtores dispu-
tam a final.

Empreenda Rápido Gas-
tronomia

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico realiza, em par-
ceria com o Sebrae-SP, mutirão de
serviços que vai oferecer qualifi-
cação empreendedora e técnica,
financiamento, microcrédito e
formalização de empresas para
empreendedores do setor gastro-
nômico e interessados.

Mesa Tendências
Maior congresso da Améri-

ca Latina que reúne nomes es-
trelados da gastronomia mun-
dial para debater o setor atra-
vés da abordagem de tópicos
atuais. A atração já começa
nesta quinta (24) e vai até sá-
bado (26), das 9h às 19h. É
preciso comprar ingressos,
que vão de R$ 900 a R$ 1.850.

Para mais informações,
acesse www.mesasp.com.br.

Em 2019, o programa vai
contar com a participação de
nomes nacionais, como Alex
Atala (D.O.M, Dalva e Dito,
Bio e Instituto ATÁ), Bela Gil
(Bela Cozinha e Vida mais Bela –
GNT), Erick Jacquin (Jurado do
Master Chef Brasil) e Janaína e
Jefferson Rueda (A Casa do Porco
Bar) e internacionais como Jaime
Camacho (Celele | Colômbia), Al-
varo Clavijo (El Chato | Colômbia),
Carlo Petrini (Slow Food | Itália) e
Bruce Friederich (The Good Food
Institute | EUA). Confira a progra-
mação completa.

Festival Farofa do Brasil
Feira gratuita que reúne pro-

dutores de diversos lugares do
Brasil expondo seus produtos,
além de uma série de atrações
de música, dança, cultura e
gastronomia. Confira a progra-
mação completa.

Farofinha do Brasil
Espaço, com acesso gratui-

to, com programação direciona-
da ao público infantil, com ati-
vidades sobre o tema alimenta-
ção especialmente pensadas para
os pequenos. Confira a progra-
mação completa.

Espaço Colmeia
Rodas gratuitas de debate,

painéis e palestras sobre temas
diversos relacionados a ges-
tão da gastronomia, encabeça-
das pelos principais expoentes
dos respectivos assuntos, além
dos Consultórios da Escola de
Gestão em Negócios da Gastro-
nomia (EGG), com mentorias in-
dividuais dos professores para
pessoas que querem começar ou
melhorar seus empreendimentos
gastronômicos.
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A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jor-
nal “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)
Único político com coragem de dizer que “apesar dos crimes

de João (do deus deste mundo), não são poucos os espíritas que
merecem o respeito do Brasil e do mundo, o vereador Quito For-
miga (PSDB) foi elogiado pelo sucessor de Chico Xavier, o tam-
bém psicógrafo Divaldo Franco    

.
PREFEITURA (SP) 
Um veterano publicitário e ‘marketeiro’ pensa em colar na

imagem de Bruno Covas (PSDB) um ‘selo familiar’ pra campa-
nha 2020. “O histórico Mario Covas teve o mesmo ataque de eri-
sipela que agora acometeu o neto Bruno Covas (PSDB)”. Seria
um reforço das tags tipo #CovasSendoCovas                      

.
ASSEMBLEIA
É hoje a entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo, do

deputado Douglas Garcia (PSL) pro deputado federal Eduardo
Bolsonaro. Douglas é vice-presidente nacional do Movimento
Conservador (ex-Direita São Paulo - SP), já presente em 3 Esta-
dos e 70 cidades, com condições ...

.
DE      
... de eleger cerca de 20 candidatos no Estado de São Paulo,

sendo 2 pra Câmara paulistana. Por tudo isso, o Colar de Honra
ao Mérito Legislativo tem a assinatura do Movimento Conserva-
dor, que entre seus fundadores tem no empresário Edson Salo-
mão seu presidente nacional. O evento ...  

.
SÃO PAULO
... acontece no meio de uma das maiores crises partidárias da

História do Brasil, num momento em que a família Bolsonaro tá
em guerra com o ainda dono do partido e aposta tudo no conser-
vadorismo dos costumes sem abrir mão do liberalismo Econô-
mico. É a  história sendo escrita        

.                   
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do seu PSDB ‘de centro’) tá comemorando

o ex-senador catarinense Bornhausen (era do PFL  nos anos
1990), que disse que Luciano Huck pode ser ‘de centro’ e en-
frentar Bolsonaro em 2022. Leitura: tá imitando Doria, que já
arregaçou as portas pra deputada federal Joice        

.
CONGRESSO (BR)
Senador Alvaro Dias (PODEMOS ex-PTN) propõem uma PEC

pra diminuir cerca de um terço a composição do Senado e Câma-
ra Federal, além das Assembleias estaduais.  As chances são as
mesmas do deputado federal constituinte e ex-deputado (10 man-
datos) na ALESP Curiati: ZERO         

.
PRESIDÊNCIA (BR)
No filme “Advogado do Diabo”, o deus deste mundo deixa

pros governantes uma dica pra que pensem mais no Único e Ver-
dadeiro Deus: “A Vaidade é - definitivamente - Meu Pecado Pre-
ferido”. Que o senador Alcolumbre (DEM) pense nisso, por es-
tar exercendo a Presidência da República            

.
PARTIDOS (BR)
Discordando de Rodrigo Maia (DEM ex-PFL que disse que

de 6 a 8 partidos sobreviverão no Brasil pós 2022), um veteranís-
simo político e estudioso dos partidos políticos arrisca dizer que
serão bem mais: o DEM (ex-PFL), o PSDB (agora de Doria), o
PSL (sobrevivente), o PT (ainda de Lula), ...

.
POLÍTICOS (BR)
... o REPUBLICANOS (ex-PRB), o PP (ex-ARENA), o res-

gatado MDB (ex-PMDB), o PODEMOS (ex-PTN), o PSB, o PL
(ex-PR), o PDT (agora de Ciro), o PSD (refundado por Kassab),
o PSOL, o CIDADANIA (ex-PCB e ex-PPS) e o NOVO. Correm
risco, o PTB, o PV, o SOLIDARIEDADE, o REDE e o PROS        

.
E D I T O R
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-
cebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Chile convoca
reservistas das

Forças Armadas para
conter manifestações

Militares da reserva das Forças Armadas do Chile foram con-
vocados para reforçar o trabalho durante protestos que ocorrem
em Santiago desde a semana passada. O decreto que autoriza a
convocação de reservistas foi publicado  na quarta-feira (23) pelo
deputado do partido de oposição Frente Amplio Miguel Crispi,
em sua conta no Twitter. O ministro do Interior, Andrés Chadwi-
ck, confirmou a veracidade do documento.

Para Miguel Crispi, o documento é preocupante e delicado.
Ele disse que o país não está em guerra e que o governo deve dar
explicações sobre o incremento de militares nas ruas.

O decreto, da Subsecretaria de Forças Armadas, permite a
possibilidade de prolongar o estado de emergência por até 13
dias e a convocação de reservistas.

O ministro Andrés Chadwick disse que a decisão é das pró-
prias Forças Armadas. “As Forças Armadas podem chamar as suas
reservas, não apenas para reforçar, mas também deve-se enten-
der que as jornadas têm sido muito longas, muito duras, e que o
pessoal [mobilizado] necessita ter seu devido descanso, e por
isso, eu imagino, o chefe [da Defesa Nacional] terá que explicar
as suas razões”.

O jornal chileno La Tercera informou que fontes do Exército
disseram que a convocação dos reservistas foi pensada para “es-
tar nas unidades militares com trabalho administrativo e de apoio
logístico para não atrasar a papelada e para funcionar bem no dia
a dia”. A mesma fonte informou que não foi convocada toda a
reserva, mas apenas algumas pessoas, de maneira progressiva. O
objetivo do decreto seria enviar militares do serviço ativo das
Forças Armadas para agir na segurança das ruas, enquanto os re-
servistas assumiriam o trabalho administrativo.

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou que “o go-
verno, em conversas com os chefes da Defesa Nacional, está
trabalhando em um plano de normalização na vida de nossos com-
patriotas, que está em marcha e se traduz em ir reduzindo os
períodos afetados pelos toques de recolher. Queremos terminar
com o toque de recolher e suspender o estado de emergência”.
(Agencia Brasil)

Parlamento Europeu
é favorável a adiar

Brexit até 31 de janeiro
O Parlamento Europeu (PE) é favorável à prorrogação da data

do Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia) até 31 de
janeiro. O presidente do Parlamento, David Sassoli, enviou men-
sagem ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reco-
mendando que aceite o adiamento. O anúncio foi feito na quinta-
feira (24).

“A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu anali-
sou esta manhã a situação da saída do Reino Unido da União Euro-
peia, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, e escreveu ao
presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para recomendar
que aceite o pedido de nova extensão até 31 de janeiro de 2020”,
informou a assembleia europeia em comunicado.

Na nota, o presidente do PE, David Sassoli, que nessa quarta-
feira já tinha aconselhado os 27 a aceitarem a ampliação do pra-
zo, estima que o novo adiamento permitiria ao Reino Unido tor-
nar clara sua posição e à assembleia europeia “exercer adequa-
damente o seu papel”.

A Conferência de Presidentes - estrutura que junta as lide-
ranças do PE e dos partidos políticos representados na assem-
bleia europeia — observa que o processo de aprovação do acor-
do pelos eurodeputados não é uma mera formalidade, devendo
ser precedido de “um escrutínio exaustivo do texto”.

“Considerando o tempo que um trabalho tão diligente requer,
a Conferência de Presidentes considera que o Conselho Euro-
peu deve aceitar o pedido feito pelo primeiro-ministro britâni-
co, Boris Johnson, em 19 de outubro, para estender o período do
Artigo 50 do Tratado da UE até 31 de janeiro, com a opção desse
período poder terminar mais cedo caso a ratificação e o proces-
so de aprovação [do acordo] sejam, entretanto, concluídos quer
no Reino Unido, quer no PE”, sustentam.

Na nota, os líderes da assembleia europeia reiteram que a
instituição só aprovará o acordo de saída do Reino Unido da UE
após a ratificação no Parlamento britânico.

Os 27 Estados-membros da União Europeia já se mostraram
favoráveis a um novo adiamento do Brexit, solicitado pelo gover-
no britânico, mas ainda discutem sua extensão, e as conversações
prosseguirão no fim da semana, informaram fontes europeias.

Inicialmente previsto para 29 de março passado, o Brexit foi
adiado para 31 de outubro, tendo o Reino Unido solicitado uma
segunda extensão do Artigo 50, face à incapacidade dos britâni-
cos de aprovar o Acordo de Saída na Câmara dos Comuns.

Os deputados britânicos rejeitaram na terça-feira 22), com
322 votos contra e 308 a favor, o calendário proposto pelo go-
verno britânico, que previa uma aprovação da lei de aplicação do
acordo até hoje, prazo considerado demasiadamente curto para
debater um texto de 110 páginas.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou, em seguida,
que o governo iria suspender o processo legislativo para o Bre-
xit e acelerar os preparativos para uma saída sem acordo, na se-
quência de derrota no Parlamento.

Antes de fechar a moção, com um calendário para acelerar o
processo e concluir a aprovação em três dias, a Câmara dos Comuns
já tinha aprovado a proposta de lei [Withdrawal Agreement Bill], por
329 votos a favor e 299 votos contra, com margem de 30 votos.

A proposta dá efeito legal ao acordo de saída negociado por Boris
Johnson com Bruxelas e finalizado na semana passada. Além disso,
define questões como o período de transição até o fim de 2020 para
permitir às empresas adaptação às novas condições e também para
as duas partes negociarem um novo acordo de livre comércio.

Insere também o protocolo sobre a Irlanda do Norte na legis-
lação nacional e estabelece o veículo para o pagamento da com-
pensação financeira à UE, calculada em 33 bilhões de libras (38
bilhões de euros). (Agencia Brasil)

O déficit em transações cor-
rentes, que são compras e ven-
das de mercadorias e serviços
e transferências de renda do
Brasil com outros países, che-
gou a US$ 3,487 bilhões em
setembro, segundo dados di-
vulgados  na quinta-feira (24),
em Brasília, pelo Banco Cen-
tral (BC). O resultado ficou
bem acima do registrado em
igual mês de 2018: déficit de
US$ 194 milhões.

De janeiro a setembro, o
déficit atingiu US$ 34,055 bi-
lhões contra US$ 18,566 bi-
lhões em igual período do ano
passado.

Segundo o BC, o maior re-
sultado negativo das contas ex-
ternas foi influenciado pela re-
dução no superávit da balança
comercial.

O superávit comercial che-
gou a US$ 1,679 bilhão em se-
tembro e acumulou US$
28,558 bilhões nos nove me-
ses do ano, contra US$ 4,697
bilhões e US$ 38,145 bilhões
nos mesmos períodos de 2018,
respectivamente.

Exportações de bens
“As exportações de bens to-

talizaram US$18,8 bilhões em
setembro de 2019, recuo de
2,1% ante o mês corresponden-
te de 2018. Na mesma base de
comparação, as importações de
bens aumentaram 18%, alcan-
çando US$ 17,1 bilhões”, diz o
BC, em relatório.

A conta de serviços (viagens
internacionais, transporte, alu-
guel de investimentos, entre ou-
tros) registrou saldo negativo de

US$ 2,725 bilhões em setem-
bro, e de US$ 26,053 bilhões de
janeiro até o mês passado.

A conta renda primária (lu-
cros e dividendos, pagamentos
de juros e salários), que tam-
bém faz parte das transações
correntes, ficou negativa em
US$ 2,650 bilhões em setem-
bro e em US$ 37,760 bilhões
em nove meses.

A conta de renda secundá-
ria (renda gerada em uma eco-
nomia e distribuída para outra,
como doações e remessas de
dólares, sem contrapartida de
serviços ou bens) teve resulta-
do positivo de US$ 209 mi-
lhões em setembro, e de US$
1,201 bilhão em nove meses.

Investimento estrangeiro
Em setembro, o resultado

negativo para as contas exter-
nas foi totalmente coberto
pelos investimentos diretos
no país (IDP). Quando o país
registra saldo negativo em
transações correntes precisa
cobrir o déficit com investi-
mentos ou empréstimos no
exterior .

A melhor forma de financia-
mento do saldo negativo é o
IDP, porque os recursos são
aplicados no setor produtivo.
No mês passado, o IDP che-
gou a US$ 6,306 bilhões con-
t ra  US$ 7,917 bi lhões  de
igual mês de 2018. De janei-
ro a setembro, esses inves-
t imentos  somaram US$
47,519 bilhões contra US$
53,953 bilhões em igual pe-
ríodo do ano passado. (Agen-
cia Brasil)

Índice de Confiança do Consumidor
cai após duas altas seguidas

O índice de Confiança do
Consumidor (ICC) ficou em
89,4 pontos. Medido pela Fun-
dação Getúlio Va rgas, ele
(FGV) recuou 0,3 ponto, após
duas altas consecutivas nos úl-
timos meses.

Segundo a FGV, a situação
econômica futura foi o quesito
que mais puxou o ICC para bai-
xo. O índice de confiança ficou
em 114,3 pontos, caindo 1,5
ponto. Já o indicador que mede
a satisfação do consumidor com

o momento atual subiu 0,8 pon-
to, chegando a 83,1 pontos.

Outubro registrou ainda uma
queda de confiança nas classes
econômicas com menor poder
aquisitivo.

A maior contribuição para a

queda ficou com as famílias
que ganham até R$ 2,1 mil
mensais. Por sua vez, o ICC das
famílias com rendimentos aci-
ma de R$ 9,6 mil subiu 1,6
ponto, estabelecendo 94,4
pontos. (Agencia Brasil)

CNI e Senai listam profissões
promissoras para a indústria 4.0

A transformação digital em
busca de competitividade levará
setores tradicionais da indústria
a criar vagas de nível médio e
superior em ao menos 30 pro-
fissões listadas pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
e pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai).
A projeção inclui oito setores da
indústria e contou com a parti-
cipação de 20 especialistas, en-
volvendo representantes de em-
presas, de sindicatos de trabalha-
dores e de universidades, além
de analistas do próprio Senai.

Chamada indústria 4.0, a
nova fase já produz transforma-
ções em setores como o auto-
motivo, de alimentos e bebidas
e de petróleo e gás, integrando
o mundo físico e o virtual por
meio de tecnologias digitais,
como internet das coisas, big
data e inteligência artificial.

O setor automotivo está en-
tre os que mais demandará pro-
fissionais para vagas ligadas à
transformação digital, que trará
tecnologias como a robótica
colaborativa para a rotina da pro-
dução. Segundo o estudo do Se-
nai, entre 31% e 50% das em-
presas do segmento vão criar
vagas de mecânico de veículos
híbridos, mecânico especialista

em telemetria, programador de
unidades de controles eletrôni-
cos e técnico em informática
veicular.

Na indústria de alimentos e
bebidas, está prevista a criação
de oportunidades para técnicos
em impressão de alimentos, es-
pecialista em aplicações de tec-
nologias de informação e comu-
nicação para rastreabilidade de
alimentos e especialista em apli-
cações de embalagens para ali-
mentos.

Já na construção civil, são
cinco as profissões listadas: in-
tegrador de sistema de automa-
ção predial, técnico de constru-
ção seca, técnico em automação
predial, gestor de logística de
canteiro de obras e instalador de
sistemas de automação predial.

Futuro
Com a transformação digital

se espalhando por diversos se-
tores, os profissionais de tecno-
logia da informação são os que
têm pela frente um dos futuros
mais otimistas e terão oportuni-
dades em todos os setores da
economia. Entre as ocupações
que devem ganhar mais relevân-
cia nesse segmento está o ana-
lista de internet das coisas, o
engenheiro de cibersegurança, o

analista de segurança e defesa
digital, o especialista em big data
e o engenheiro de softwares.

Um dos pioneiros do início
da industrialização no Brasil e
no mundo, o setor têxtil conti-
nuará a se transformar, com no-
vas tecnologias colaborando para
a concepção e a fabricação de no-
vas peças. Roupas capazes de emi-
tir informações a partir do tecido
ou de sensores estão entre as ino-
vações que ganharão mais popu-
laridade, e profissionais como o
técnico de projeto de produtos de
moda, o engenheiro de fibras
têxteis e o designer de tecidos
avançados estarão por trás des-
sas transformações.

As outras dez profissões lis-
tadas estão nas áreas de Máqui-
nas e Ferramentas (projetista
para tecnologias 3D, operador
de High Speed Machine, progra-
mador de ferramentas CAD/
CAM/CAE/CAI e técnico de
manutenção em automação); de
Química e Petroquímica (técni-
co em análises químicas com
especialização em análises ins-
trumentais automatizadas, técni-
co especialista no desenvolvi-
mento de produtos poliméricos
e técnico especialista em reci-
clagem de produtos poliméri-
cos); e de Petróleo e Gás (espe-

cialista em técnicas de perfura-
ção, especialista em sismologi-
as e geofísica de poços e espe-
cialista para recuperação avança-
da de petróleo).

O Senai destaca que, apesar
das novas oportunidades, o ce-
nário vai exigir que os profissi-
onais mantenham um processo
contínuo de atualização e apren-
dizado ao longo da vida, com
permanentes requalificações.
Também devem ganhar mais im-
portância as competências soci-
oemocionais, chamadas de
softskills, que incluem a capa-
cidade de trabalhar bem em equi-
pe e a criatividade. As estruturas
empresariais tendem a ser me-
nos verticalizadas e a exigir uma
rotina mais colaborativa para
aumentar a produtividade, prevê
o Senai.

O futuro do trabalho diante
da 4ª Revolução Industrial está
em debate na manhã de hoje (24)
no Museu do Amanhã, no Rio de
Janeiro, em um seminário pro-
movido pela Confederação Na-
cional da Indústria e por seis
centrais sindicais: CSB, CTB,
CUT, Força Sindical, NCST e
UGT. A formação do trabalhador
e as transformações no sistema
produtivo estão entre os temas
discutidos. (Agencia Brasil)

Gastos de brasileiros no exterior
sobem para US$ 1,3 bi, diz BC

Os gastos de brasileiros em
viagem ao exterior chegaram a
US$ 1,330 bilhão em setem-
bro. Esse foi o maior valor para
o mês desde setembro de
2017, quando ficou em US$
1,716 bilhão. No mesmo mês
de 2018, as despesas somaram
US$ 1,189 bilhão. Os dados
foram divulgados  na quinta-
feira (24),  em Brasília, pelo
Banco Central (BC).

Segundo o chefe do Depar-
tamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, o resultado de
setembro interrompe uma traje-
tória de redução das despesas em
viagens registradas nos meses
anteriores. “Mas isso não neces-
sariamente indica uma tendên-
cia”, disse.

Neste mês, até o último dia
22, esses gastos chegaram a US$
1,038 bilhão. Rocha ressaltou
que, em nove meses do ano, es-
ses gastos com viagens chega-
ram a US$ 13,344 bilhões, va-
lor inferior aos US$ 13,875 bi-
lhões, em igual período de 2018.

As receitas de estrangeiros
em viagem ao Brasil totalizaram
US$ 391 milhões no mês pas-
sado e US$ 4,529 bilhões em
nove meses, contra US$ 373
milhões e US$ 4,513 bilhões,
respectivamente, nos mesmos
períodos de 2018. Com isso, a
conta de viagens, formada pelas
despesas e as receitas, fechou
setembro negativa em US$ 938
milhões e nos nove meses do
ano com déficit de US$ 8,814
bilhões.

Contas externas
As viagens internacionais fa-

zem parte da conta de serviços
das transações correntes, que
são compras e vendas de merca-
dorias e serviços e transferên-
cias de renda do Brasil com ou-
tros países.

Em setembro, as transa-
ções correntes ficaram defi-
citárias em US$ 3,487 bilhões
e acumularam US$ US$
34,055 bilhões nos nove me-
ses do ano, contra US$ 194

milhões e US$ 18,566 bilhões,
respectivamente, em iguais pe-
ríodos de 2018.

De acordo com Rocha, o au-
mento do déficit em transações
correntes de US$ 3,3 bilhões,
em setembro deste ano, contra
igual mês de 2018, é explicado
pelo menor superávit comerci-
al, que também faz parte das tran-
sações correntes.

Nesse período, explicou
Rocha, o superávit comercial se
reduziu US$ 3 bilhões. “O res-
tante [do aumento do déficit] é
explicado por serviços e renda
primária”, disse.

Em outubro, o Banco Central
espera por continuidade do au-
mento do défícit em transações
correntes, também por conta do
menor superávit comercial. A
previsão de resultado negativo
do BC é US$ 5,8 bilhões, con-
tra o déficit de US$ 540 milhões
em outubro de 2018.

O BC também projeta que o
investimento estrangeiro direto
no país deve chegar a US$ 7,2

bilhões. Até o último dia 22, es-
ses investimentos somaram US$
5,727 bilhões.

Rocha disse ainda que a apro-
vação da reforma da Previdência
e o leilão da cessão onerosa são
favoráveis para a entrada de in-
vestimentos estrangeiros no
país. Segundo ele, com a refor-
ma, fica “mais perto do momen-
to em que a dívida pública vai se
estabilizar”, como resultado do
crescimento em menor ritmo
dos gastos do governo com a
Previdência.

“A reforma da Previdência é
entendida como uma mudança
na trajetória fiscal do país pre-
vista para os próximos anos.
Com isso, vai ter uma perspec-
tiva de situação fiscal mais sob
controle, o que é favorável
para investimentos est rangei-
ros”, explicou.

“No caso da cessão onerosa,
temos uma perspectiva de in-
gressos de investimentos es-
trangeiros significativos”, afir-
mou. (Agencia Brasil)
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O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
voltou a dizer  na quinta-feira
(24), em São Paulo, que vai res-
peitar a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) com relação
à prisão em segunda instância,
mas que considera fundamental
a decisão favorável a ela para o
enfrentamento da corrupção e da
criminalidade.

“É importante destacar o
meu respeito ao Supremo Tribu-
nal Federal, instituição que é fun-
damental na democracia. Qual-
quer decisão que seja tomada tem
que ser respeitada, embora pos-
sa sofrer críticas. A execução [da
pena] em segunda instância foi
uma inovação em 2016, um pas-
so importante contra a corrupção
e para o enfrentamento da crimi-
nalidade em geral”, disse.

Segundo o ministro, a exe-
cução da pena ao final do pro-

cesso é algo “problemático” no
Brasil porque o processo judi-
cial no país “é extremamente
lento”. “Particularmente acho
fundamental [a aprovação da pri-
são em segunda instância]”, dis-
se Moro aos convidados do
evento. “Espero que o Supremo
tome a melhor decisão”.

Moro participou do evento
Brazil Summit, da revista The
Economist, em São Paulo. Du-
rante o evento, ele voltou a falar
do pacote anticrime, dizendo
esperar que o Congresso colo-
que o projeto em discussão e
votação.

O ministro também falou
sobre a melhoria dos índices de
criminalidade no Brasil, dizen-
do que isso se deve a uma ação
mais eficiente dos governos es-
taduais, mas também de uma atu-
ação mais incisiva do governo
federal contra o crime organiza-

do. Sobre o aumento da letali-
dade de pessoas em confron-
tos com a polícia, Moro disse
que isso “não é algo que acon-
tece dentro do governo fede-
ral”, mas nos estados. “Isso não
é responsabilidade do governo
federal”, disse.

Outro tema pelo qual ele foi
questionado foi sobre as denún-
cias do site The Intercept à sua
atuação na prisão em segunda
instância. Segundo ele, as denún-
cias são “sensacionalistas” e “dis-
torcidas”. “Temos ouvido falar
muito recentemente nos abusos
da Operação Lava Jato. Mas quais
foram eles? Quem foi condena-
do injustamente? Quem foi pre-
so injustamente? Salvo radicais e
partidários, que reclamam de uma
condenação entre várias, não vejo
ali ninguém que foi condenado
injustamente”, disse.

Para Moro, as denúncias con-

tra sua atuação demonstram “fal-
ta de compreensão” sobre a Jus-
tiça brasileira e uma “missão
para salvar corrupto”. “Não vis-
lumbro excesso cometido. Se
for pensar no tamanho do escân-
dalo, mais gente deveria ter sido
presa”, disse, sob aplausos.

Ao final do evento, uma par-
ticipante questionou o ministro
sobre a investigação da morte da
vereadora Marielle Franco,
ocorrida no ano passado no Rio
de Janeiro. O ministro respon-
deu que, quando assumiu o mi-
nistério, a investigação já es-
tava em andamento. “O gover-
no federal tem o máximo in-
teresse para que isso seja elu-
cidado. Cada vida importa”,
disse. “Temos a intenção de
contribuir, mas isso não está
na esfera de competência, no
momento, dos órgãos fede-
rais”. (Agencia Brasil)

Alcolumbre anuncia MP que libera
recursos a cidades atingidas por óleo
O presidente em exercício,

Davi Alcolumbre, disse  na quin-
ta-feira (24) que vai editar uma
Medida Provisória (MP) para li-
berar recursos emergenciais aos
municípios nordestinos atingi-
dos pela mancha de óleo. “[Uma
MP] para que os recursos che-
guem na ponta, para que os esta-
dos e municípios possam de fato
promover um aporte num con-
tingente de trabalhadores nessas
regiões, que já tiraram mais de
mil toneladas desse rejeito das
praias do Nordeste”, disse, em
entrevista coletiva em Alagoas.

Alcolumbre viajou para Ala-
goas e Sergipe para acompanhar
a situação das praias da região.
Ele esteve na praia da Barra de
São Miguel, em Alagoas, e nes-
ta tarde visita a praia de Aruana,
em Aracajú (SE).

“Será mais cômodo e produ-
tivo se o governo federal, de
maneira direta, possa, do ponto
de vista legislativo, auxiliar o
Nordeste brasileiro, os governos
e prefeituras afetadas. Nós par-
timos do princípio de que uma
MP pode sim, de fato, resolver
imediatamente o custeio e a
manutenção das despesas”, dis-
se, explicando que essa é uma

ferramenta eficaz no combate a
episódios da natureza desse de-
sastre ambiental. À noite, o pre-
sidente retorna para Brasília,
onde vai ser reunir com o minis-
tro da Secretaria-Geral, Jorge
Oliveira, e a equipe de governo
para editar a MP.

Seguro defeso
O presidente do Senado, no

exercício da Presidência, tam-
bém anunciou a assinatura de
um decreto para prolongar ,
por mais 2 meses, o pagamen-
to do seguro-defeso a 60 mil
pescadores afetados pela tra-
gédia ambiental. Na terça-feira
(22), o secretário de Aquicultu-
ra e Pesca do Ministério da Agri-
cultura, Jorge Seif Júnior, havia
anunciado uma parcela extraor-
dinária do seguro-defeso para os
pescadores artesanais da Região
Nordeste.

 O seguro-defeso é um bene-
fício previdenciário destinado
aos pescadores profissionais que
ficam impossibilitados de de-
senvolver suas atividades duran-
te o período de reprodução das
espécies, quando a pesca é proi-
bida. O valor do benefício é de
um salário mínimo (R$ 998).

Até o dia 22, mais de 1 mil
toneladas de resíduos foram re-
colhidas das praias do Nordes-
te. Na comitiva presidencial es-
tão o ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, autoridades
e parlamentares da região.

“Esse drama é um episódio
único e de proporções inimagi-
náveis na história do nosso país.
Sem entrar nas minúcias técni-
cas dos últimos acontecimentos,
a nossa vinda é um gesto políti-
co e institucional com o nosso
país. A nossa estada como pre-
sidente em exercício, acompa-
nhado do ministro Ricardo Sal-
les e das autoridades políticas do
Nordeste, é um gesto com uma
região que tem nosso reconhe-
cimento pela sua capacidade de
desenvolvimento econômico a
partir do turismo, mas é também
uma preocupação do governo
central: o que fazer para dimi-
nuirmos os danos causados?”,
disse Alcolumbre.

Causas
Durante a entrevista coleti-

va acompanhando o presidente
em exercício, o ministro Ricar-
do Salles,  destacou novamente
que o petróleo encontrado nas

praias no Nordeste não tem ori-
gem nas bacias brasileiras, mas
na Venezuela. Segundo ele, o go-
verno federal, a Marinha e outros
órgãos “tem feito tudo que tem
ao seu alcance, em termos de tec-
nologia, equipes e colaboração
internacional”, para identificar as
causas do problema.

“Não se sabe direito como o
óleo chegou aqui, dentre outras
razões, porque para escoar sua
produção de maneira clandesti-
na há uma série de navios fan-
tasmas que saem da Venezuela e
transitam, inclusive em frente à
costa brasileira, com seu siste-
ma de transporte desligado e
uma série de outras medidas dis-
suasórias que não permitem o
rastreamento”, disse Salles.

Na terça-feira, o comandan-
te da Marinha, Ilques Barbosa,
explicou que a maior probabili-
dade é que o vazamento tenha 
partido de um navio irregular,
chamado de dark ship. Em fun-
ção de alguma restrição ou de
embargo, esse tipo de embarca-
ção navega com uma carga que
não pode ser comercializada e,
por isso, não alimenta os siste-
mas de identificação. (Agencia
Brasil)

Em uma semana, o Hospi-
tal Municipal Osmário Omena
de Oliveira, de São José da
Coroa Grande, em Pernambu-
co, atendeu a 17 pessoas com
sinais de intoxicação após te-
rem tido contato com o óleo
de origem desconhecida que já
atingiu aos nove estados do
Nordeste.

Segundo a secretária muni-
cipal de Saúde, Tarciana Mota,
entre os que procuraram aten-
dimento médico há servidores
municipais e voluntários que
participaram da limpeza da
praia e do Rio Persinunga. O
grupo reclamava de fortes do-
res de cabeça, náuseas, vômi-
tos, dificuldades respiratórias
e do aparecimento de pequenas
manchas na pele.

Ainda de acordo com a se-
cretária, nenhuma das 17 pes-
soas atendidas precisou ser in-
ternada, mas a prefeitura pre-
tende acompanhar a evolução
do quadro de saúde de todas
elas até ficar claro que tipo de
componentes químicos há no
óleo e quais reações eles po-
dem causar.

“Oficialmente, ainda não
sabemos que material é este.
Sabemos apenas que é algo tó-
xico, embora não saibamos o
grau de toxicidade”, disse a se-
cretária, lamentando a presen-
ça de óleo em trechos litorâ-
neos do município, incluindo
no Rio Persinunga, onde mer-
gulhadores contratados farão
uma espécie de varredura para
tentar identificar se o material
se acumulou no fundo do rio.

Emergência
No último dia 17, São José

Suspeitos de intoxicação
 são atendidos em hospital

de Pernambuco
da Coroa Grande, que tem pou-
co mais de 21 mil habitantes,
decretou estado de emergência
devido à situação. No decreto,
assinado pelo prefeito Jaziel
Gonsalves Lages, consta a jus-
tificativa de que a maioria dos
municípios atingidos por “pro-
duto químico de origem des-
conhecida” não tem capacida-
de de gerir sozinhos o desas-
tre e promover a melhor ação
de resposta.

Ainda segundo o texto, “a
grande quantidade de mancha
considerada óleo” de produto
químico vem provocando séri-
os transtornos, “colocando
meio ambiente, população e
turismo em risco”. Além da
mobilização de todos os ór-
gãos municipais, o decreto au-
toriza a prefeitura a convocar
voluntários para reforçar as
ações emergenciais.

Usado em casos de desas-
tres naturais, o estado de emer-
gência agiliza a liberação de re-
cursos financeiros federais e
estaduais para a contratação de
serviços e a compra de mate-
riais específicos para remover
o óleo nas praias em caráter
emergencial, ou seja, sem a
necessidade de licitação.

Na quarta-feira (23), o Mi-
nistério do Desenvolvimento
Regional reconheceu a situa-
ção de emergência em São
José da Coroa Grande, elevan-
do a sete os municípios cuja si-
tuação de emergência foi reco-
nhecida pelo governo federal.
Todos as outras seis cidades
nessa situação ficam na Bahia:
Camaçari, Conde, Entre Rios,
Esplanada, Jandaíra e Lauro de
Freitas. (Agencia Brasil)

Rio faz parceria com a Nasa para
monitorar riscos de desastres

A previsão de inundações é
o próximo passo do trabalho
ente a parceria da prefeitura do
Rio de Janeiro, por meio do Cen-
tro de Operações Rio (COR), e
do Instituto Pereira Passos (IPP)
com a Nasa, agência espacial dos
Estados Unidos. O modelo de
acompanhamento, cuja intenção
é antecipar ações para evitar tra-
gédias e reduzir crises em mo-
mentos de chuvas fortes, está em
desenvolvimento e poderá ser
utilizado, ainda de forma prelimi-
nar, no próximo verão. Esse mo-
delo vai completar um outro, já
aplicado para o monitoramento
de deslizamentos, que começou
a ser utilizado em setembro do
ano passado.

Segundo o geógrafo e coor-
denador de Informações da Ci-
dade do IPP, Felipe Mandarino,
em setembro o programa de mo-
nitoramento de deslizamentos
começou a ser aplicado ainda em
caráter de teste, mas desde en-
tão recebeu complemento de
informações, a ponto de em uma
análise das chuvas de fevereiro
e de abril deste ano, ter índice
de acerto de 87,7%.

“Essa taxa de acerto [87,7%]
do modelo no seu primeiro ve-
rão, a gente considera um resul-

tado muito positivo”, disse,
acrescentando que com a quan-
tidade de dados que o modelo já
concentrou, neste verão a taxa
deve ser superior a esse patamar.

Mandarino disse que o pro-
grama ajuda também a acompa-
nhar a situação de riscos de des-
lizamentos onde não há instala-
ção de sirenes. Segundo o geó-
grafo, os locais com maior nú-
mero do equipamento são o ma-
ciço da Tijuca e no conjunto de
favelas do Alemão.

Ele explicou que, por contar
com diversos satélites, a Nasa
tem um sistema capaz de medir
a quantidade de chuva no mundo
inteiro. E que por meio do mo-
delo global da agência, foi possí-
vel desenvolver o aplicado no Rio
de Janeiro, que inclui informa-
ções coletadas pelo COR e pelo
IPP, entre elas, as obtidas pelos
pluviômetros da cidade. “É uma
constelação de satélites capaz de
medir a chuva no mundo inteiro, e
através dessa informação eles têm
diversos subprodutos, e um deles
é esse modelo global capaz de pre-
ver deslizamentos”, disse.

Alagamentos
Para o chefe-executivo do

Centro de Operações Rio, Ale-

xandre Cardeman, esse tipo de
acompanhamento é importante
para a cidade do Rio de Janeiro
que, historicamente, sofre com
alagamentos. “Isso [os alaga-
mentos] não vai deixar de acon-
tecer. Provavelmente, cada vez
mais vai piorar, vamos ter mais
chuvas recorrentes com maiores
volumes e nada melhor do que
inovar e trazer uma visão fora da
caixa para suprir esses proble-
mas. Nada melhor também, fa-
lando em tecnologia e inovação,
do que a Nasa, que tem pesqui-
sadores de alta capacidade”,
completou.

Cardeman disse que a prefei-
tura do Rio foi uma das primei-
ras a assinar esse tipo de parce-
ria com a Nasa e hoje já é refe-
rência para outras cidades do
Brasil.

O presidente do IPP, profes-
sor Mauro Osório, presidente do
IPP, lembrou que o economista
Celso Furtado costumava dizer
que o Nordeste tinha que apren-
der a conviver com a seca, por-
que não podia mudar uma reali-
dade da região. O mesmo, de
acordo com ele, se aplica ao Rio,
que tem uma situação histórica
de inundações. “A ideia é de
como se convive com a seca, da

mesma forma, a cidade do Rio de
Janeiro, que não tem como mu-
dar essa realidade de enchentes.
A ideia é como a gente convive
com isso e como protege a po-
pulação. Acho que esse trabalho
com a Nasa vai nessa direção”.

A pesquisadora e cientista da
Nasa Dalia Kirschbaum disse
que para a agência, a parceria é
muito significativa. E que é pre-
ciso usar dados disponíveis glo-
balmente para atuar localmente.
“As informações ajudam nas de-
cisões de quem faz as políticas
públicas”, disse.

Para o pesquisador Augusto
Geritana, que trabalha na Nasa,
é uma satisfação saber que está
trabalhando em um projeto para
prevenir enchentes, que vai me-
lhorar as condições de vida no
Rio de Janeiro. “Estou muito
animado com a minha participa-
ção no projeto e espero que fa-
çamos um bom trabalho”, disse,
acrescentando que ficou impres-
sionado com a quantidade de da-
dos de monitoramento com os
quais a prefeitura conta para ana-
lisar riscos de enchentes. “O
importante agora é desenvolver
sistemas de previsão, de infor-
mar com antecedência o que vai
acontecer”. (Agencia Brasil)

O secretário de Vigilância
em Saúde, Wanderson Oliveira,
recomendou na quinta-feira (24)
que o governo federal organize
um esquema geral de aquisição
de vacinas para os próximos cin-
co anos, de modo a evitar proble-
mas com o fornecimento de do-
ses à população. Wanderson Oli-
veira participou de audiência da
Comissão de Seguridade Social
e Família sa Câmara dos Deputa-
dos, na qual especialistas deba-
teram o reaparecimento de casos
de sarampo ao país neste ano.

Com a identificação de ca-
sos da doença, o Brasil perdeu o
certificado de país livre do
sarampo, como ocorreu com o
Reino Unido e a Grécia.

“Temos um pacto produtivo
robusto, mas ainda insuficiente
para a necessidade do Brasil.
Historicamente, trabalhamos no
âmbito do Programa Nacional de
Imunizações com uma lógica na
rotina. E temos que trabalhar em
três lógicas diferentes: um é a
rotina, a outra é a extra-rotina e a
outra é a emergência em saúde.
Rotina é a atualização das coor-
tes: ‘eu vou nascendo, envelhe-
cendo e vou tomando a vacina de
acordo com minha faixa etária. A
extra-rotina são aquelas doses
que eu tenho que ter disponíveis
para campanhas, para intensifica-
ção da vacina, bloqueios e tal.’ As
emergências são as situações
emergenciais que fogem [ao pa-
drão]”, explicou.

“Nós recebemos o Programa
Nacional de Imunizações sem
estoques estratégicos. E não tem
como ter produção de vacina
sem um ano e meio, no mínimo,
de previsibilidade. Então, se não

Comissão da Câmara discute
reaparecimento do sarampo

 no país
tivermos um programa de previ-
sibilidade, de produção de imu-
nobiológico para, pelo menos,
cinco anos, vamos continuar pa-
tinando”, acrescentou o secretá-
rio. Para ele, o Brasil sofre de
uma “carência” de insumos re-
lacionados às vacinas, como se-
ringas.

Durante sua apresentação na
audiência, a presidente da Asso-
ciação Brasileira de Saúde Co-
letiva (Abrasco), Gulnar Azeve-
do e Silva, enumerou pontos que
podem estar contribuindo para a
atual prevalência do sarampo no
país. Nos últimos 90 dias, foram
confirmados 6.192 casos da do-
ença em todo o país, conforme
dados divulgados pelo Ministé-
rio da Saúde na semana passada.

Segundo Gulnar, os postos
de saúde precisam adotar medi-
das como horário estendido de
vacinação para que se garanta a
cobertura ideal. Ela afirmou, ain-
da, que o governo precisa adap-
tar a comunicação à atualidade,
utilizando, por exemplo, o Ins-
tagram. 

Gulnar ressalta a necessida-
de de reiterar, nas mídias soci-
ais e outros meios de comuni-
cação, que a vacina é uma forma
de proteção à saúde. “Isso é mui-
to mais importante do que a gen-
te se preocupar com o movi-
mento antivacina. A população
brasileira responde à questão da
vacina, mas a gente tem que che-
gar a ela. A informação não está
chegando”, afirmou. 

Em sua fala, Gulnar destacou
que o governo não deve reduzir
as verbas para a pasta da Saúde,
argumentando que “a austerida-
de mata”. (Agencia Brasil)

Mandetta: governo vai avaliar efeito do óleo em cadeia alimentar
O ministro da Saúde, Luiz Hen-

rique Mandetta, disse  na quinta-fei-
ra (24) que o governo fará análises
para ver se o óleo que vem sendo
encontrado no litoral nordestino
está afetando a cadeia alimentar
marítima. Segundo Mandetta, uni-
dades de saúde têm recebido casos
de pessoas relatando problemas de
saúde após terem manipulado o pro-
duto encontrado nas praias.

De acordo com o ministro, o
óleo encontrado apresenta uma
quantidade baixa de compostos quí-

micos, “infinitamente inexpressi-
va”, se comparados às dimensões
oceânicas.

“Esse óleo, ou essa substância,
tem na sua composição química
uma quantidade baixa que, no meio
ambiente, dentro da água e na di-
luição de um oceano, é infinita-
mente inexpressiva”, disse o minis-
tro enquanto participava 5° Fórum
FenaSaúde em Brasília.

Ao deixar o evento, Mandetta
comparou o caso ao do rompimen-
to das barragens de Mariana e Bru-

madinho, em Minas Gerais. “Isso
não é, para nós, no momento, dife-
rente do que tivemos em Brumadi-
nho, onde atua nossa equipe de aci-
dentes naturais. Ali [em Brumadi-
nho] eu tinha vítimas, precisava de
hospital e de Samu; ali eu tinha pro-
blema de abastecimento de água; ti-
nha metal pesado, lençol freático,
frutas, verduras, leite, vaca… Ali e
em Mariana, a gente tinha uma situ-
ação muito mais complexa do que
esta, que tem um único tipo de agen-
te, que impacta visualmente, mas, do

ponto de vista mecânico da retira-
da, retira-se rápido.”

Segundo o ministro, a caracte-
rística do material encontrado nas
praias e no mar nordestino é dife-
rente dos outros tipos de óleo que
costumam ficar na superfície, de
onde podem ser retirados com a aju-
da de bombas de sucção. “Agora, se
isso não flutua, é preciso ver como
está a parte de baixo, e se está afe-
tando a cadeia alimentar; se tem
impregnação no coral ou no fundo.”

Para fazer essa avaliação, o

Ministério da Saúde trabalha com
a Secretaria da Pesca, do Minis-
tério da Agricultura, de forma a
fazer análises do pescado, da os-
tra, do mexilhão e da lagosta, que
são parte da cadeia alimentar de
quem está no litoral.

Mandetta disse que unidades de
saúde têm sido procuradas por pes-
soas que manipularam a substância.
“Vimos também muito as pessoas,
na ânsia de ajudar, manipulando aqui-
lo sem luvas, nem o mínimo de pro-
teção. Aí, é claro que a pessoa terá

irritação na pele, coceira, alergia,
inalação, porque é um contato in-
tensivo”, afirmou.

Segundo o ministro, algumas
dessas pessoas informaram ter usa-
do substâncias ainda mais abrasivas
do que o próprio óleo para fazer a
limpeza da pele – no caso, benzina,
gasolina e querosene, entre outros.
“Por isso, temos recomendado o uso
de água e sabão, fricção mecânica ou
mesmo óleo de cozinha, que temos
em casa mesmo, para retirar essa
substância da pele.” (Agencia Brasil)



Ex-deputados prestam depoimentos
sobre assassinato de Marielle Franco
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Criada para agregar infor-
mações sobre o surgimento
das manchas de óleo no litoral
do Nordeste, a página “Mancha
no Litoral” é uma ferramenta
lançada  na quinta-feira (24)
pelo governo federal.

O site reúne dados sobre o
andamento das ações realiza-
das por órgãos públicos
e inclui informações sobre a
investigação das causas do de-
sastre.

O site reúne números e da-
dos de órgãos como Marinha,
ministério do Desenvolvimen-
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Governo cria portal de
informações sobre
 manchas de óleo

to Regional, IBAMA e minis-
tério do Meio Ambiente, Exér-
cito e Petrobras. 

A página oferece links para
outros sites governamentais
que também monitoram as
manchas de óleo. Há, ainda,
uma seção de perguntas e res-
postas para esclarecer as dúvi-
das mais comuns relacionadas
ao caso. De acordo com o go-
verno, até o momento, quase 4
mil pessoas participaram das
ações, e mais de mil toneladas
de material poluído foram re-
colhidas. (Agencia Brasil)

Os ex-deputados estaduais
Edson Albertassi e Paulo Melo
prestaram depoimento na quin-
ta-feira (24) a respeito do assas-
sinato da vereadora Marielle
Franco e do motorista Anderson
Gomes. O delegado Antonio Ri-
cardo, diretor do Departamento
Geral de Homicídios e Proteção
à Pessoa (DGHPP), disse que os
interrogatórios têm a ver com
uma possível motivação políti-
ca para a morte de Marielle. 

Segundo Antonio Ricardo, o
ex-deputado e conselheiro afas-
tado do Tribunal de Contas do
Estado (TCE) Domingos Brazão
poderá ser chamado novamente

a depor. “Nós vamos avaliar a
necessidade dele prestar um
novo depoimento. Por enquan-
to, ele é ouvido na condição de
testemunha”, disse o delegado.

Os dois ex-deputados do
MDB estão presos em Bangu há
dois anos, acusados de esquemas
de corrupção e lavagem de di-
nheiro investigados na
Operação Cadeia Velha, um dos
desdobramentos da Lava Jato no
Rio de Janeiro. 

Federalização
O delegado reforçou a

crítica à federalização do caso,
requerida por Raquel Dodge,

então procuradora-geral da Re-
pública. Pelo pedido de Dod-
ge, a investigação sairia da al-
çada da Polícia Civil e do Mi-
nistério Público (MP) para o
âmbito da Polícia Federal
(PF) e do Ministério Público
Federal (MPF).

“Se sair da Polícia Civil,
vai haver um prejuízo muito
grande, porque o que nós já
produzimos de informação e
de documentos apreendidos
que ainda estão sob análise vai
ser uma perda inestimável.
Esse tempo é precioso. Nós já
temos mais de 30 volumes
produzidos”, disse o delegado.

No último dia como pro-
curadora-geral da República,
Raquel Dodge pediu ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
a federalização do Caso Ma-
rielle, mas a corte ainda não
se definiu sobre a matéria. 

Marielle foi morta a tiros
no dia 14 de março de 2018,
juntamente com o motoris-
ta Anderson Gomes, na capi-
tal fluminense. Dois suspei-
tos da execução foram pre-
sos: Ronie Lessa e Élcio de
Queiroz, mas os mandantes
do crime e as motivações
ainda não são conhecidos.
(Agencia Brasil)

Deputados estaduais presos por
corrupção deixam cadeia no Rio
Os deputados estaduais An-

dré Corrêa (DEM), Luiz Martins
(PDT), Marcos Abrahão (Avan-
te) e Marcus Vinicius Neskau
(PTB) deixaram na quinta-feira
(24) a Cadeia Pública Pedroli-
no Werling de Oliveira, mais
conhecida como Bangu 8, após
a Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) encaminhar
ofício à Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), para
que os parlamentares fossem
soltos. Além deles, foi solto
Chiquinho da Mangueira (PSC),
que cumpria prisão domiciliar.

A decisão de soltar os parla-
mentares foi tomada terça-feira
(22) pelo plenário da Alerj, por
39 votos a 25 votos. Eles foram
presos preventivamente em ou-
tubro do ano passado, na Opera-
ção Furna da Onça, um desdobra-
mento da Lava Jato que investi-
gou a corrupção entre deputados

e empresas privadas, além do
loteamento de cargos em órgãos
públicos.

Os cinco foram beneficiados
por decisão da ministra Cármen
Lúcia, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que entendeu ser
responsabilidade da Alerj soltar
ou manter presos os políticos.

Na quarta-feira (23), o Tri-
bunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF2) recolheu os man-
dados de prisão expedidos no
ano passado contra os cinco par-
lamentares. No dia anterior (22),
a Alerj havia mandado soltar os
cinco presos. O desembargador
Abel Gomes disse que não cabe
ao tribunal, mas à própria Alerj
decretar a soltura dos deputados.

“Juridicamente o que se tem
é competência da Alerj para,
através de sua própria resolução,
amparada em decisão da minis-
tra Cármen Lúcia, resolver so-

bre a prisão dos deputados”, dis-
se Gomes. Ao tribunal, cabe dar
baixa nos mandados de prisão,
acrescentou o desembargador.

Caso volta para primeira
instância

Tomada por unanimidade, a
decisão foi dos três desembarga-
dores que compõem a Primeira
Seção Especializada do TRF2). O
julgamento passa agora para a 7ª
Vara Federal Criminal, que tem à
frente o juiz Marcelo Bretas, que
julga os processos da Lava Jato,
em primeira instância, no Rio.

O TRF2 entendeu, que como
os cinco deputados não assumi-
ram o cargo e não têm mais foro
privilegiado, a competência do
caso deixa de ser do dessa Corte
e volta para a primeira instância.

Pedido de cassação
O Partido Novo protocolou

pedido de cassação dos cinco
deputados. A representação será
encaminhada para a Mesa Dire-
tora da Alerj, que analisará o pe-
dido e o enviará ao Conselho de
Ética, ao qual cabe deliberar so-
bre a instauração de processo.

No requerimento, o partido
diz que o recebimento de vanta-
gens indevidas constitui hipó-
tese de cassação de mandato,
conforme previsto na Consti-
tuição Federal e no Código de
Ética e Decoro Parlamentar da
Alerj. “Trata-se, conforme
apresentado na representação,
de deputados eleitos contra
quem pesa farto conteúdo pro-
batório apontando a prática de
condutas criminosas de cor-
rupção passiva e lavagem de di-
nheiro. Tais condutas revelam
a prática de ato incompatível
com o decoro parlamentar”,
diz o texto. (Agencia Brasil)

Bolsonaro chega a Pequim e
reúne-se com empresários

Coest Construtora S/A
Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE35300021134
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, no escritório de contabilidade, na Rua Cirene Jorge Ribeiro, 397,  
Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, correspondentes aos exercícios sociais 
findos em 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016, 31/12/2017 e 2018. São Paulo, 23 de outubro de 2019. 

Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0046375- 
70.2011.8.26.0100 (USUC 1024) 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) Herdeiros de Antônio Haddad ou Antônio Amin Haddad, a saber: Rosa Borelli Barretos, Pedro Sérg io Borelli, 
Francisca Vitalina Nogueira Borelli; Minoru Iwamoto, Luiza Yano Iwamoto, Roberto Marques Soares, Maria Aparecida 
Sampaio Soares, Sônia Maria Infante Couto, Paula Infante Couto, Fábio de Araújo Passos, José Roberto Infante Couto, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Sadau Hinuy, Mayako Hinuy, Hiroshi Hassegawa e Maria Seiko Hassegawa, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Doutor Estácio Coimbra, s/nº, imóvel 
encartado com área do prédio com frente para a Rua Constantino de Souza, nº 1.300 30º Subdistrito Ibirapuera - São 
Paulo SP, com área de 370,89 m², contribuinte nº 086.368.0512-0, 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. [24,25] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0006348-70.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta 
Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALTER MAXINO DE OLIVEIRA, RG 26.019.438-4, CPF 
288.228.758-50,que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oriunda da ação Monitoria 0042664-
92.2018.8.26.0001, que tramitou perante este Juízo, movida por ENSINO SUPLETIVOALIADO LTDA,CNPJ - 
48.042.303/0003-65, fica INTIMADO o devedor por EDITAL para pagamento da importância atualizada do 
débito R$ 8.099,13 (atualizado até março de 2019), em15 dias. Caso não efetive o pagamento, incidirá multa 
de 10% sobre o valor total da dívida, como dispões o art. 523, parágrafo 1º, do NCPC. Decorrido o prazo supra, 
sem o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 525, do NCPC, iniciar-se-á o prazo de 15 dias 
para 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. 
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ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZA-
DORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017). Ficam convo-
cados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários 
de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30º e 31ª Série (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 1ª convocação 
para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2019, às 10h00 horas, na Rua Tabapuã, nº 
1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre: (i) Conforme solicitado na carta enviada pela 
Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 15 de outubro de 2019, aprovar a declaração, ou não, do vencimento antecipado do 
Contrato de Financiamento Imobiliário (conforme defi nido no Termo de Securitização) e, consequentemente, dos CRI (“Waiver”) 
em razão do não atendimento à obrigação disposta no item “dd” da Cláusula 6.1 do Contrato de Financiamento Imobiliário 
(conforme defi nido no Termo de Securitização), considerando o desenquadramento destacado como “índice 2” no relatório de 
demonstrações contábeis de junho/2019; (ii) Aprovar a inclusão de remuneração adicional à Securitizadora: (1) no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais ou  outras atividades li-
gadas a reestruturação do lastro ou do CRI ou (2) em um valor fi xo R$ 3.000,00 (três mil reais) por realização de Assembleias 
Gerais e R$ 15.000,00 (quinze mil) por outras atividades ligadas a reestruturação do lastro ou do CRI; (3) no valor de R$ 1.250,00 
(um mil, duzentos e cinquenta reais) por verifi cação, em caso de verifi cação de ���������, caso aplicável ou (4) outra forma de 
remuneração por estes trabalhos, conforme deliberado; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitiza-
dora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado 
nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assem-
bleia em primeira convocação é de 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e em segunda convocação é com qual-
quer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI presentes. Os ti-
tulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acom-
panhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi -
cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. To-
das as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi -
cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes 
para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrus-
tee.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedên-
cia, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-
-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 23 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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O presidente Jair Bolsona-
ro desembarcou,  na quinta-fei-
ra (24), em Pequim, na China,
o segundo país no giro presi-
dencial pela Ásia e Oriente
Médio. A China é o maior par-
ceiro comercial do Brasil e
também um dos principais for-
necedores de investimento em
áreas cruciais, como infraestru-
tura e energia, prioridades do
governo. Em 2018, o fluxo de
comércio com o país asiático
alcançou a marca histórica de
US$ 98,9 bilhões.

O primeiro compromisso
de Bolsonaro foi uma visita à
Grande Muralha da China. Em
seguida, o presidente e os mi-
nistros se reuniram com empre-
sários chineses em um evento
organizado pelo presidente da
Federação de Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), Pau-
lo Skaf.

Na China, mais ministros
brasileiros se juntaram à comi-
tiva presidencial, como a da
Agricultura, Tereza Cristina, e o
de Minas e Energia, Bento Al-
buquerque. Os dois já estavam no
país em reuniões com autorida-
des e empresários para tratar de
oportunidades e aprofundamen-
to das relações comerciais.

Para Albuquerque, a abertu-
ra do mercado de gás no Brasil,
por exemplo, deve atrair mais
investimentos chineses. “No se-
tor de mineração, há empresas
chinesas fazendo investimento
no Brasil, principalmente na
área de fosfato e nióbio e tam-
bém de petróleo e gás, com ex-
ploração tanto no off-shore
quanto no on-shore, em terra e
no mar. E acreditamos que ago-
ra, com a abertura do mercado
de gás, a China terá uma impor-
tante participação, principal-
mente na infraestrutura nesse
importante setor , para a rein-
dustrialização do país”, disse,
em vídeo divulgado nas redes
sociais da Presidência.

Nesta sexta-feira, o presi-
dente Jair Bolsonaro participa-
rá do Seminário Empresarial 45
anos construindo laços bilate-
rais, dirigido a empresários bra-
sileiros e chineses. À tarde, no
Grande Palácio do Povo, estão
previstos encontros com o pre-
sidente Xi Jinping, com o pri-
meiro-ministro Li Keqiang e
com o presidente da Assembleia
Nacional Popular, Li Zhanshu,
bem como uma cerimônia de
assinatura de atos bilaterais. À
noite, está previsto jantar a ser
oferecido pelo presidente Xi
Jinping em homenagem ao pre-
sidente brasileiro.

Em seus encontros, os pre-
sidentes deverão revisar os
principais aspectos da agenda
bilateral, inclusive o processo
de atualização do Plano Dece-
nal de Cooperação (2012-
2021) e de modernização da
Comissão Sino-Brasileira de
Alto Nível de Concertação e
Cooperação (Cosban), o princi-

pal mecanismo de coordenação
e acompanhamento das rela-
ções entre os dois países.

Japão
O tour do presidente Bolso-

naro começou pelo Japão, onde
esteve acompanhado dos minis-
tros das Relações Exteriores,
Ernesto Araújo, e do Gabinete de
Segurança Institucional, Augusto
Heleno. Ele se encontrou com o
primeiro-ministro do Japão,
Shinzo Abe, na busca por novos
negócios com o país asiático,
para exportação de carne brasi-
leira e acordos em ciência e tec-
nologia. Segundo o presidente,
Abe manifestou apoio à entra-
da do Brasil na Organização
para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

O presidente participou de
evento com a comunidade bra-
sileira no Japão e também le-
vou às autoridades as suas ne-
cessidades. Mais de 200 mil
brasileiros vivem no país, fi-
cando atrás apenas das colôni-
as brasileiras nos Estados Uni-
dos e no Paraguai. Bolsonaro
ainda se encontrou com o prín-
cipe Charles, da Inglaterra, com
quem conversou sobre o desen-
volvimento da Amazônia.

Foi a segunda vez do presi-
dente Jair Bolsonaro no Japão.
Em junho, ele esteve em Osaka
para participar da reunião do
G20, que reúne as maiores eco-
nomias do mundo. Nessa últi-
ma visita participou da cerimô-
nia de ascensão ao trono do
imperador japonês Naruhito,
em Tóquio, e se reuniu com o
presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelenski.

“Ucrânia quer aviões milita-
res do Brasil. Presidente ucra-
niano tem interesse em com-
prar aviões Super Tucano. O
Ministro de Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo, avaliou a
possibilidade dos ucranianos
adquirirem a aeronave KC-390,
cargueiro militar fabricado no
Brasil”, informou o presidente
em sua página pessoal no Twit-
ter .

Também pela rede social,
Bolsonaro escreveu sobre seu
encontro com empresários ja-
poneses. “No grandioso Japão,
nos reunimos com empresári-
os de grandes corporações
como o chamado ‘Grupo de
Notáveis’, entre outros impor-
tantes compromissos mostran-
do o novo Brasil: crescendo,
gerando empregos e oportuni-
dades com liberdade e seguran-
ça ao investidor! Podemos mui-
to mais!”.

O Japão é o sexto maior in-
vestidor direto no Brasil, com
estoque de US$ 20,194 bilhões
(fluxo de US$ 1,124 bilhão em
2018). Na última década, os in-
vestimentos japoneses privile-
giaram os setores primário (mi-
neração) e secundário (aço/me-
tais, máquinas/equipamentos,
transporte). (Agencia Brasil)

BC venderá mais US$ 11,3 bi de
dólares das reservas em novembro

Depois de leiloar US$ 26,9
bilhões das reservas internacio-
nais nos últimos meses, o Ban-
co Central (BC) venderá mais
US$ 11,3 bilhões no mercado à
vista em novembro. O anúncio
foi feito  na quinta-feira  (24)
pela autoridade monetária após
o fechamento dos mercados.

Esse tipo de operação repre-
senta um novo modelo de interven-
ção cambial que tem reflexos na
política fiscal, ao reduzir os juros
da dívida pública e ajudar a segurar
o endividamento do governo em
momentos de dólar alto.

Um dos principais instrumen-
tos do país contra choques exter-
nos na economia, as reservas in-
ternacionais estão atualmente em
US$ 371,3 bilhões. No fim de

agosto, quando o governo adotou
a nova política, as reservas esta-
vam em US$ 388 bilhões.

Compradores comuns não
podem adquirir dólares das re-
servas internacionais. Esse tipo
de operação está restrita
a dealers – grandes bancos e cor-
retoras autorizados pelo BC
para atender à demanda de dóla-
res por grandes empresas e ou-
tras instituições financeiras.

Novo modelo
Até o fim de agosto, em mo-

mentos de alta da moeda norte-
americana, a autoridade monetária
leiloava contratos de  swap cambial
tradicional, que equivalem à venda
de dólares no mercado futuro. Fei-
tas em reais, essas operações não

afetam as reservas internacionais,
mas têm impacto na posição cam-
bial do BC e aumentam os juros da
dívida pública.

Agora, o BC atua de maneira
diferente. Venderá dólares no
mercado à vista e, ao mesmo
tempo, comprará o mesmo va-
lor em contratos de  swap  cam-
bial reverso, que funcionam
como compra de divisa no mer-
cado futuro. Caso a demanda por
dólares à vista fique abaixo des-
se valor, a autoridade monetária
completará a operação com con-
tratos de swap tradicional.

Ao justificar a medida, o BC
explicou que os swaps cambiais
tradicionais são demandados
por investidores que querem se
proteger da volatilidade no câm-

bio, mas que uma parte do mer-
cado está demandando dólares à
vista por causa da situação eco-
nômica. A nova política tem con-
sequências fiscais porque, ao
vender menos  swaps  tradicio-
nais e mais dólares das reservas
externas, o governo paga menos
juros da dívida pública federal.

Na quinta-feira, o dólar co-
mercial fechou o dia vendido a
R$ 4,045, com pequena alta de
0,3%. Depois de cair nos últimos
dois dias em meio à aprovação
em segundo turno da reforma da
Previdência no Senado e ao alí-
vio nas tensões comerciais entre
Estados Unidos e China, a moe-
da norte-americana interrompeu
a queda, num movimento de cor-
reção. (Agencia Brasil)
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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 complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 25/
10/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B50093 -  CONTRATO: 140724164711-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 4072- AV SANTA CATARINA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA BASÍLIO DA CUNHA, 928, VILA DEODORO, 12°
SUBDISTRITO CAMBUCI, SÃO PAULO – SP.

ROSA MARIA MADRID PEREZ , ESPANHOLA, COMERCIANTE , CPF: 134.892.568-
08, CI: W307811-L SE/DPMAF/DPF  CASADO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

25 - 28 - 29/10/2019

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0004489-10.2010.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX Vila Prudente, na forma da lei. Faz saber a Kikos Confecções
e Bordados Ltda, CNPJ 09.503.490/0001-13, na pessoa de seu representante legal e a, Christian Luque de
Souza, CPF 265.100.368-94 que, Banco do Brasil S/A, lheS ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 91.039,41 (26/02/2010), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 04/
07/2008. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que efetuem o
pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorários serão
reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora, intimese do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu
débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do
restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM
COMO PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO: ANTONIO ALBERTO SILVA RIBEIRO, CPF 310.817.892-
04, eventual cônjuge, se casado for, eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do(s)
imóvel(is) e demais interessados, expedido nos autos do Processo Físico nº 0009586-25.2009.8.26.0009
(009.09.009586-1), Ação de Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PANORAMA, CNPJ 67.141.739/0001-94. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias
Leite, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, FAZ SABER aos
que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial
CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais,
Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará
a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se
seguem: DO BEM IMÓVEL: O APARTAMENTO Nº 22, SITUADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO
PANORAMA, NA RUA CAPITÃO MILITÃO, Nº 115, NA VILA SANTA CLARA, VILA PRUDENTE.
MATRÍCULA nº 14.104, do 6º CRI/SP. Av.7/M.14.014: CONTRIBUINTE Nº 102.067.0105-4 (conf. av.7/
M.14.104). DOS ÔNUS: 1-) Av.14/M.14.104, em 27 de junho de 2013: PENHORA exequenda; 2-) Não há
Débitos de IPTU – Exercício 2019 - Contribuinte 102.067.0105-4: ISENTO. Há débitos de IPTU Exercícios
Anteriores, nº da Dívida Ativa de IPTU/Contribuição de Melhorias/TRSD – Exercício 2009: 527.851.1/12-5.
VALOR: R$ 2.596,33. DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL: R$ 346.920,80, (até setembro/2019. DO
VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 14.182,75. (até 08/12/2018. DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º
Leilão começará em 05/11/2019 às 16h30min e terminará em 08/11/2019, às 16h30min. O 2º Leilão
começará em 08/11/2019, às 16h31min. e terminará em 29/11/2019, às 16h30min. DAS CONDIÇÕES DE
VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º
leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem
do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO
PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que
deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses.
Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por
cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço), e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Gestor
Oficial: Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência
0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) executado(a)(s), eventuais
cônjuge, se casado por, herdeiro(s)/ sucessor(es)/ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos
do processo não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 03 de outubro de 2019. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029925-25.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rodolfo César Milano, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a PIL WUNG LEE, coreano, CPF/MF nº 129.048.248-98 e a BOO HEE KANG,
coreana, CPF/MF nº 135.248.338-61, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, CNPJ nº 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do
Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis), objetivando o recebimento de R$ 37.250,63 (atualizado em
Março/2017), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em
21/12/2011. Estando os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que no prazo de 3 dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem
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 e juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2019.

24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029261-91.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido
Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mundial Projetos Construções e Incorporações Ltda
CNPJ: 14.674.751/0001-06 (na pessoa de seu representante legal) e Izildinha Batista CPF: 859.133.408-68,
que Sandro Marcos da Silva Oliveira CPF: 317.597.098-24 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 168.601,92 (Março/2017), representada pelo Contrato de Confissão de
Dívida com Garantia de Avalista para pagamento do valor de R$ 130.000,00, com vencimento para o dia 29/
08/2016. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem 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. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019. 24 e 25/10

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005090-13.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Tereza Rodrigues Veiga CPF: 111.533.428-04, que Ivone
de Paula Mota CPF: 080.214.948-08 e Ione de Paula Mota CPF: 065.230.248-30 ajuizaram Ação de Adjudicação
Compulsória, Procedimento Comum, objetivando a escritura definitiva do imóvel situado à Rua Ouro Grosso
nº 1324, antigo nº 158- A, anterior Rua H, Casa Verde - São Paulo/SP, medindo o seu terreno 6,25m de frente,
por 40,00m da frente aos fundos, com a área de 250,00m², com uma pequena construção com 37,00m²,
contribuinte nº 075.081.0076-1 e objeto da matrícula nº 34.630 do 8º CRI/SP, adquirido pelo genitor das
autoras o Sr. João Corrêa da Mota, através de escritura de compromisso de venda e compra celebrado aos
17/04/1961. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de outubro de 2019. 24 e 25/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053939-22.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO JOSÉ BELLASCO RODRIGUES, RG 323812156, CPF
310.156.638-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais. 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$ 35.617,60, 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 14 de agosto de 2019. 24 e 25/10

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe
Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1100733-
21.2018.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Fórum Central/SP,
na forma da Lei, etc... Faz Saber a João Sanchez Postigo Filho CPF: 969.671.708-30, que Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 67.827,46 (Setembro/
2018), representada pelo Termo de Compromisso de Pagamento, oriundo de atendimento do requerido no
Hospital InCor entre os dias 19 de abril à 02 de maio de 2018. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do
débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em
mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019. 24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1022506-
22.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a).Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aparecida Qualho Silva, Luiz Antonio Francisco de Paula, 
Lealdino Zucchi, Manoel Sirino, Espolio de Maria da Conceição Castelli, rep. legal Eduardo Manetti, Marlene Castelli Bakk, Joao 
Bakk,Espolio de Gehardt William Herman Meier,rep.legal Suely Meier,Rosely Meier do Nascimento,Luiz Antonio do Nascimento, 
Fernando Jose Meier, Geraldo Jose Meier, Giselia Fonseca da Silva Meier, Rosalina Castelli Manetti, Eduardo Manetti, Elaine 
Berti Manetti, Ricardo Manetti, Flavia Magalhaes Torres Manetti, Reinaldo Manetti, Karine Aparecida Carneiro Manetti, Fabiana 
Aparecida Manetti,Domingos Castelli,Sonia Maria Bergamo Castelli,Mitra Arquidiocesana de Sao Paulo,Eliseu Paulo Zucchi, 
Lelia Zucchi,Carlo Farina,Zaira Zucchi Farina,Lealdino Zucchi,Romeu Antonio Zucchi (Romeu Zucchi),Izilda Cabral Zucchi, 
James Victorio Zucchi,Nerina Lughi Zucchi,Mario Victoio Zucchi, elzira Lopes Zucchi, Espolio de Ivone Castelli Meier, rep. Legal, 
Suely Meyer, Horacio Domini, Romeu Antonio Zucchi, Izilda Cabral Zucchi e Walmir Pereira Modotti, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Aparecida de Faria Santos, Everson de 
Faria Santos e Evelin Aparecida de Faria Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na RUAS GOMES LEAL, 364 E FERNANDO PESSOA, 236, VILA DIONÍSIA, SÃO PAULO - SP , CEP. 02670-000, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramen-
cionados 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2019.                  [24,25] 
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Faz saber a todos quanto o presente EDITAL , virem ou dele tiverem
conhecimento e especialmente os confinantes EMPRESA
TERRITORIAL PIRATININGA LIMITADA; e se casado seu cônjuge,
bem como herdeiros e/ou sucessores ou ainda condôminos; que
ESPOLIO DE GABRIEL RODRIGUES e outros, apresentou requerimento
datado de 03/04/2017 – Processo nº 502.004 de Retificação de
Registro, com fundamento nos artigos 212 e 213 da Lei 6.015/73,
com redação do artigo 59 da Lei 10.931/04 – referente ao imóvel objeto
da Transcrição nº 75.193, deste Registro, situado na Rua Plinio
Ayrosa, nº 159 – Jardim Piratininga – no 41º Subdistrito de
Cangaiba, nesta Capital, registrado no 12º Oficial de Registro de
Imóveis da Capital; estando o confinante, em local incerto e ignorado,
é a presente NOTIFICAÇÃO POR EDITAL, nos termos do artigo 213§
3º da Lei 6.015/73, com a redação do artigo 59 da Lei 10.931/04, para
que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a fluir após a
publicação, em jornal local, impugnem sob pena de presumirem
em concordância com o pedido feito no Processo de Retificação de
Registro, dirigindo-se ao 12º Oficial de Registro de Imóveis, situado na
Rua Major Angelo Zanchi, nº 623, Penha de França -  Capital, estando
os documentos a disposição dos interessados, durante o horário
regulamentar (9:00 as 16:00). Dado e passado no 12º Oficial de Registro
de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, aos 18 de outubro de
2019. OFICIAL ou SUBSTITUTO LEGAL.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0067148-58.2019.8.26.0100. O MM. Juiz
de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. André Augusto Salvador Bezerra,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Cláudia Nascimento Ferreira CPF 227.718.158-77, que Associação
de Instrução Popular e Beneficência SIPEB - Escola de Enfermagem São José, CNPJ 50.228.097/0005-96,
ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento
da quantia de R$ 7.937,33 (Setembro/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer 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 16 de outubro de 2019.

24 e 25/10

CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004939-31.2018.8.26.0016. A Dr(a). Laura de Mattos Almeida,
Juíza de Direito da 29ª Vara Cível desta Capital/SP. FAZ SABER ao corréu Wanderlei Antônio Gomes, CPF
093.150.768-33, que Fátima Elizabeth Suguimoto lhe ajuizou Ação de Procedimento Comum para cobrança
de R$ 20.796,73 (abril/2018), e a José Reis, referente a débitos de locação do imóvel à Rua Nicolau de Souza
Queiroz, 406, V. Mariana, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios. Estando o corréu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do
prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso
de revelia (art. 257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019. 24 e 25/10

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0018083-10.2013.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de 
Santo Amaro/SP. Faz saber a Eufrosina Rodrigues Buttazzi CPF 106.862.228-81, Fábio Buttazzi CPF 142.148.878-75, Cynthia 
Machado Miranda Buttazzi CPF 350.509.668-14,Fabrizio Buttazzi CPF 264.923.298-64,Lissandra Santos Buttazzi CPF 261.593. 
108- 36,Daniel Baena Castilho CPF 431.083.348-91 e Sheila Baena Castilho CPF 225.549.548-10,que Espólio de Silvio de 
Jesus Gaspar ajuizou ação de adjudicação compulsória,objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel localizado na 
Rua Baronesa de Bela Vista 122,antigo 803,Ibirapuera,matrícula 76.048, 15º ORI-SP, devidamente quitado. Estando os réus em 
lugar ignorado,expede-se edital de citação para que em 15dias,a fluir do prazo supra,contestem o feito sob pena de serem acei-
tos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei.              [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009483-41.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Imobiliária Nova Jardim Angela, inscrita no CRECI nº 040.433-5, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Silvana Rodrigues Ramos, objetivando seja julgada procedente, com a imissão das 
requerentes na posse do imóvel à Rua Nova Providencia, Avenida A, Parque Bologne, Capital/SP, lote 5, quadra 9, matricula 
335.858,11º CRI/SP.,condenando a ré ao pagamento das despesas,custas processuais e honorários advocatícios.Encontran-
do-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 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.             [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1069291-
42.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João Baptista Opitz Junior 004.051.068-90, Marta 
Baronian Opitz, Edifício São Pedro da Aldeira, por seu síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Hernani Finazzi Junior e Beatriz Maria Coelho B. Finazzi ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisca Julia, n.º 341 e Rua Vicente Soares, n.º 
282, Edifício São Pedro da Aldeia, apto. 06, (6º andar), ou 10º pavimento, 03 vagas de garagem indeterminadas, subsolos, 8º 
subdistrito Santana, 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.                                                                   [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1121428-35.2014.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes 
Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Construtora Dalo Ltda, CNPJ 54.190.806/0001-19, Cleide Maria Fiori, Sirlei Osmari 
dos Santos,Jose Antonio Moraes dos Santos, Kathia Cristina Bocolini Serrano,Leandro Jorge Bittencourt Cano e Doroti Bittencourt 
Cano,réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que OSMUNDO 
GUIMARÃES CABRAL, Espólio, ROSA TEICHIMAN CABRAL, NILO TEICHIMAN CABRAL, MARIA IVANILDE TEICHIAMANN 
CABRAL MACHADO e HELIO DONATO MACHADO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua Campelo, 337, contribuinte 067.045.0158-4, 15º Cartório de Registro de Imóveis, 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.   [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104535-95.2016.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Salim Mounla,  

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1048287-12.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Espólio de Celso Ayres Monteiro (611.641.438-91), por sua invent. Maria de Lourdes Teixeira Monteiro 
233.172.95, Antonio Carvalho dos Santos, João Negro, Lionete Alfrado Carmo Silva, Eleonardo Alfredo do 
Carmos, Vagner Albino de Sousa, Olívio Muniz da Cruz, Maria Cristina dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Senhorinha 
de Sales, José João de Sales, João Marcelino de Sales Filho, Raimunda Maria Coqueiro, Maria Izildinha 
Miranda, João Granja de Miranda Sobrinho, Margarida Maria de Sales, Rosângela Maria de Sales, Leni 
Ferreira Ramos, Jéssica Ramos Sales de Mello e seu marido Rafael Pereira de Mello e Renan Marcelino 
Ramos de Sales ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado 
na Rua Hamilton Regis, nºs, 232/234 (lote 9 da quadra 11), Limoeiro, São Paulo - CEP 08051-440, São Paulo, 

resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 

Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1016671-82.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, 
Juíza de Direito da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a TSM Eirelli EPP,  
CNPJ 13.887.563/0001-95, na pessoa de seu representante legal e a Thiago Santos Matos, CPF 229.719.228-20, 
que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de  
R$ 115.876,14 (julho/2017), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital 
de Giro nº 300000005520. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 
em 03 dias, paguem o débito, atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que 

 
R$ 212,23, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0132544-26.2012.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Valéria Ferroni Gouveia, 
CPF 270.547.908-20, cônjuge do coexecutado Renato Gouveia, que nos autos da Ação Monitória, 
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Banco Industrial do Brasil S/A, contra DME 
Cobrança e Intermediação Financeira e outro, procedeu-se a penhora sobre 44,36% do apartamento 
nº 205 (tipo 2QE), localizado no 2º andar do Bloco 2, Edifício Parque da Água Branca, situado na 
Rua Costa Barros, nº 2.050, no 26º Subdistrito Vila Prudente, objeto da matrícula nº 113.449, do 6º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de titularidade do executado, e estando a Sra. Maria 
Valéria Ferroni Gouveia, em local ignorado, foi deferida sua INTIMAÇÃO por edital. Será o presente 

São Paulo, aos 09 de outubro de 2019.                     B 24 e 25/10

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1088066-76.2013.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de 
Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber 
a Hiper Atacado Ponto Certo Ltda, CNPJ 04.282.407/0001-00, na pessoa de seu representante legal 
e a Jorge Pereira de Oliveira, CPF 280.310.919-00, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 224.992,33 (31.10.2013), referente 
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário-Capital de Giro nº 900270077111. Estando os 

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1065916-65.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello 
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)CRISTIANE FIUZA DE AZEVEDO, CPF 279.633.468-61, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Centro de Ensino Técnico Método Ltda, 
para a cobrança de R$ 7.246,48 (novembro/2017). 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 03 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora 
em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a 
verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente 
e depositando 30%do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%ao 
mês. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos à execução, o executado será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 
2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1018754-37.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto 
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a M.10 Incorporações e Construções Ltda, CNPJ 06.980.142/0001-

(Adjudicação Compulsória) e ao Banco do Brasil S/A, objetivando o cancelamento da hipoteca do Imóvel 
matrícula nº 184.896 do 8º CRI/SP. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, expede-se edital de citação 
para em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, caso que será 
nomeando curador especial (artigo 257 NCPC. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0007548-15.2019.8.26.0001.O Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Junior, 
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Regional-I  Santana/SP.FAZ SABER a Sandra Regina Camargo Guerra, CPF 
298.030.598-74, a qual encontra-se em  lugar ignorado, que pelo presente edital expedido nos autos de 
Cumprimento de Sentença que lhe  requer Centro Educacional Santa Filomena Ltda, fica intimada para em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 1.523,15, sob pena de acréscimo da multa de 10% e 
também de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1, do CPC, e prosseguimento da 
execução. Nos termos do art. 257, III, CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na formada Lei.  NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032839-62.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré VICTORI COMERCIO ATACADISTA DE
TECIDOS LTDA-EPP, CNPJ 11.675.282/0001-43, na pessoa de seu representante legal que, Banco do Brasil
S/A, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 141.382,49 (31/03/2017), referente Contrato
de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, firmado em 04/09/2014. Estando a corré em local ignorado,
foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum” reclamado
ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011720-91.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ESPOLIO DE JOSE GIMENEZ, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CACHOEIRA, CNPJ - 38.876.421/0001-53. 
Encontrando-se devedor em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 

do presente edital, pague a quantia de 35.870,42 (março/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1001796-98.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) NOEME DOS SANTOS LOPES, Brasileira, Casada, Autônoma, RG 361897340, CPF 279.941.428-18, DINEI SANTOS 
LOPES, Brasileiro, Casado, Encarregado, RG 1544341399, CPF 038.040.608-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Laurentina Maria Cabral de Jesus, alegando em síntese: referente ao imóvel alugado, sito na Rua 
General Souza neto, 255 Altos e Baixos Vila Aricanduva S.P., tendo em vista os alugueres vencidos e não pagos. Encontrando-se os 
executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, em 03 dias, pague a quantia referida na inicial, corrigida monetariamente e acrescida de juros até a data do depósito judicial. 

restante em até 06 parcelas consecutivas, vencendo-se a primeira destas em 30 dias a contar do depósito da primeira, e as demais em 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2019.               B 25 e 26/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0168238-90.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ibirapuera Motors Veiculos Ltda (Cnpj n° 07.050.949/0001-45), João 
Pereira Sobrinho (cpf  n° 252.326.648- 24) e Jose Maria Silva Nepomuceno (cpf  n° 298.214.718-11) que Banco 
Santander (Brasil) S.A., ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de  
R$ 324.484,36 (Julho de 2011), referente a cédula de crédito bancário operação 0000989897462010150. 
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, 
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2019. B 25 e 26/10

Business Empreendimento e Administração de Bens S/A
CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 19 de Agosto de 2019
Data: 19 de agosto de 2019. Local: A Avenida Paulista, nº 2.028, 11º andar, Bela Vista, CEP 04.532-060, nesta Capital, no Estado de São Paulo. Subscritores:
I) S87 Administração de Bens Eireli, pessoa jurídica de direito privado, situada nesta Capital, no Estado de São Paulo, na Rua Dr. Guilherme Bannitz, nº 126,
conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.532-060, devidamente arquivada nesta Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº 35.630.410.398 em sessão 16/08/2019,
inscrita no CNPJ/MF nº 34.561.700/0001-77, representada por seu titular Rafael Amancio Saluti, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 15/04/1987, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº 34.480.486-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.909.688-40, residente e domiciliado no município de São 
Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Avenida D Jaime de Barros Câmara, nº 945, apto. 55, T3, Planalto, CEP 09.895-400; e II) Rafael Amancio Saluti, 
brasileiro, solteiro, maior, nascido em 15/04/1987, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 34.480.486-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 353.909.688-40, residente e domiciliado no município de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Avenida D Jaime de Barros Câmara, nº 945,
apto. 55, T3, Planalto, CEP 09.895-400. Presença: Iniciados os trabalhos verificou-se a presença dos subscritores representando a totalidade do capital social,
bem como daqueles chamados a participação, esclarecendo a ausência de publicação dos Editais de Convocação, pela dispensa da mesma conforme dispõe
o art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Mesa Diretora: III) Giovanne de Pieri Garcia, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 46.756.254-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 437.940.188-00, residentes e domiciliado no município de São Bernardo do Campo, no Estado
de São Paulo, na Rua 17 de Março, nº 520, Pauliceia, CEP 09.685-000, atuando como Presidente. IV) Renata Duarte Garcia, brasileira, casada sob regime de
comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 27.245.051-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 245.655.108-71, residente e 
domiciliada no município de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Rua 17 de março, nº 520, Pauliceia, CEP 09.685-000, atuando como Secretária.
Ordem do Dia: I) Finalidade da Assembleia; II) Subscrição de ações; III) Aprovação do Estatuto Social; IV) Eleição da Diretoria; V) Assuntos Gerais e Administrativos; 
Deliberações: Item “I” da Ordem do Dia: O Senhor Presidente esclareceu que a presente Assembleia tem por finalidadew precípua a constituição de uma
sociedade anônima, de capital fechado, que será regida pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, o que foi aprovado pela unanimidade dos subscritores presentes.
Item “II” da Ordem do Dia: Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “Boletim de Subscrição” a que alude o art. 85, da Lei
nº 6.404 de 15/12/1976, o capital social desta sociedade será constituído no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando um montante de 10.000
(dez mil) ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 1.000,00 (hum mil reais) com integralização neste ato, em dinheiro,
correspondente a 10% (dez por cento) do total das ações subscritas, o qual foi depositado no Banco do Brasil S/A, conforme artigo 80 da Lei 6.404/76, tudo
conforme o “Boletim de Subscrição”, que ficará fazendo parte integrante da presente ata. (Doc. I). Item “III” da Ordem do Dia: Tendo sido cumprido todos os
requisitos preliminares da constituição desta sociedade, o Senhor Presidente atestou ter em mãos o projeto do Estatuto Social, que submetido à apreciação
dos Subscritores foi aprovado por unanimidade, sendo sua redação descrita no Anexo I deste instrumento. Item “IV” da Ordem do Dia: Uma vez aprovado o
Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos Diretores, verificando-se o seguinte resultado: Diretor Presidente: Sr. Giovanne de Pieri Garcia, brasileiro, solteiro,
maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 46.756.254-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 437.940.188-00, residente e domiciliado no município
de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Rua 17 de Março, nº 520, Pauliceia, CEP 09.685-000; e Diretora Vice-Presidente: Sra. Renata Duarte
Garcia, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 27.245.051-0 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF nº 245.655.108-71, residente e domiciliada no município de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, na Rua 17 de Março, nº 520, Pauliceia,
CEP 09.685-000. Colocada em pauta a matéria relativa ao item “IV” da ordem do dia, a totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse
nesta data aos membros eleitos da Administração, que assinam conjuntamente este Ata, que substituirá o Termo de Posse, confirmando o compromisso
assumido, não estando impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Item “V” da Ordem
do Dia: a) Após a eleição a Assembleia Geral fixou os honorários mensais da Diretoria sendo determinado a Diretora Presidente 02 (dois) salários mínimo e a
Diretora Vice-Presidente 01 (um) salário mínimo. b) Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia Geral deliberou
neste momento pela não instalação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e
não havendo manifestação declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após ser lida e aprovada, segue assinada por
seus subscritores. São Paulo, 19 de agosto de 2019. JUCESP/NIRE 35.300.543.386 datada em 17/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ISPM Serviços de Informática Ltda. - CNPJ n° 04.439.566/0001-75 – NIRE 35228167000
Edital de Convocação e Aviso Aos Sócios – Reunião de Sócios

Ficam convocados, pelo presente edital, todos os sócios da ISPM Serviços de Informática Ltda. (“Sociedade”) a compa-
recerem à Reunião de Sócios a ser realizada no dia 04/11/19, às 15 hs, na Rua Olimpíadas, nº 134, 9° andar, Vila Olímpia, 
em SP/SP, com a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a cessão da totalidade das quotas da Sociedade de titularidade 
dos sócios Álvaro Peçanha Martins Neto e Taperoá Participações Ltda., nos termos do Contrato Social da Sociedade; e 
(ii) caso aprovada a deliberação prevista no item “i”, deliberar sobre a alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade. São Paulo, 25/10/19. Bruno Ferraz Musa e João Carlos dos Santos Silva – Diretores. (25, 26 e 30/10/2019)

SRN Mineração S.A.
(anteriormente denominada SRN Holding S.A.)

CNPJ/ME nº 18.531.355/0001-72 – NIRE 35.300.477.553
Convocação – Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, vem convocar os Acionistas para se reunirem em AGO da 
Companhia, a ser realizada no dia 06/11/2019, às 09h30, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 16º 
andar, São Paulo-SP, para deliberar sobre (i) as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2018; (ii) a destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2018; (iii) o orçamento da Companhia 
para o exercício de 2020; e (iv) a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas poderão 
ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da companhia ou 
advogado. Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia foram publicados em 27/06/2019 e estão disponíveis 
para consulta na sede da Companhia. Presidente do Conselho de Administração. (25, 26 e 30/10/2019)

GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.65-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.10.2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 03.10.2019, às 10h, na sede da GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Indus-
triais S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 300/400, Jaguaré, 
CEP 05348-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença das acionistas representando a totalidade do capital  social, con-
forme atestam as assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Pre-
sidente: Ciro Cambi Gouveia; Secretário: Eduardo Azzari. 4. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do 
capital social da Companhia decidiram, sem ressalvas: 4.1. Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata em forma de 
sumário, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 4.2. Aprovar os termos e condições do Instrumento de Re-
tifi cação e Ratifi cação do Instrumento de Justifi cação e Protocolo de Incorporação da GRI - Gerenciamento de Resíduos 
Industriais S.A. pela Koleta Ambiental S.A., entre a Companhia e Solví Participações S.A., celebrado, em 30.04.2018, re-
gistrado perante a JUCERJA n° 00003213205, bem como tendo seu registro realizado perante a JUCESP n° 226.588/18-
0, cuja cópia rubricada integra a presente ata como Anexo I (“Retifi cação do Protocolo”). 4.3. Autorizar a adminis-
tração da Companhia a promover a retifi cação de todos os registros e atos eventualmente impactados pela retifi cação 
aprovada nos termos da Retifi cação do Protocolo. 5. Encerramento: Nada mais a se tratar, foi encerrada esta AGE, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. (Confere com a via original lavrado em 
livro próprio). São Paulo, 03.10.2019. Mesa:  Ciro Cambi Gouveia - Presidente, Eduardo Azzari - Secretário. Acionistas: 
Solví Participações S.A. por Celso Pedroso, Lucas Quintas Radel; Essencis Soluções Ambientais S.A. por Ciro 
Cambi Gouveia, Eduardo Azzari. JUCESP nº 554.981/19-1 em 18.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Revita Engenharia S.A. - CNPJ 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20.08.2019

Data, Hora, Local: 20.08.2019, às 10hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da 
Silva, Secretária: Patricia Bicudo Barbosa. Deliberações Aprovadas: Constituição de nova fi lial da Sociedade no 
Município de Marília/SP, situada à Rodovia Rachid Rayes Km 355+055, Fazenda Água Bonita, Bairro Água da Formiga, 
Marília-SP. Atividades a serem desempenhadas na fi lial: Atividade principal: CÓD. CNAE - 38.21-1-00 - Tratamento e 
disposição de resíduos não - perigosos. Atividade secundária: CÓD. CNAE - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não peri-
gosas. 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos. 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos. Encer-
ramento: Nada mais. São Paulo, 20.08.2019. Acionistas: Solví Participações S.A. - Celso Pedroso, Patricia Bicudo 
Barbosa, Servy Participações S.A. - Lucas Quintas Radel, Celia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP 
553.855/19-0, NIRE 3590596083-1 em 18.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Marquês de São Vicente Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 12.083.617/0001-05 - NIRE 35.224.381.741
Ata de Reunião das Sócias realizada em 01 de outubro de 2019

Aos 01/10/2019, às 09h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcos Zanin Mauro. 
Deliberações Unânimes: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 6.894.518,00, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para R$ 1.894.518,00 sendo, portanto, uma redução de R$ 5.000.000,00, 
com o cancelamento de 5.000.000 de quotas da Sociedade, e a restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação 
no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente 
será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações 
exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais. 

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ nº 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032

AVISO AOS ACIONISTAS - Mudança de jornal para publicações legais
A Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro” ou “Companhia”) vem comunicar aos seus 
acionistas, que face a descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio Indústria 
& Serviços – SP (“DCI–SP”) a partir de 23 de setembro de 2019, as publicações legais da Companhia anteriormente 
publicadas no DCI-SP passam a ser realizadas no Jornal O Dia, na forma da lei. Por força disso, a mudança de jornal 
para publicações legais prevista na Lei n.º 6.404/76 (“LSA”) não será precedida de uma assembleia geral ordinária, 
conforme artigo 289 da LSA. Desta forma, as publicações da ViaQuatro ordenadas pela LSA passam a ser divulgadas 
nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, pelos motivos acima citados.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Francisco Pierrini - Diretor Presidente

Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações
Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ nº 31.485.344/0001-61 - NIRE 35.300.521.927

AVISO AOS ACIONISTAS - Mudança de jornal para publicações legais
A Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações (“Toronto” ou “Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas, 
que face a descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio Indústria & 
Serviços – SP (“DCI–SP”) a partir de 23 de setembro de 2019, as publicações legais da Companhia anteriormente 
publicadas no DCI-SP passam a ser realizadas no Jornal O Dia, na forma da lei. Por força disso, a mudança de jornal 
para publicações legais prevista na Lei nº 6.404/76 (“LSA”) não será precedida de uma assembleia geral ordinária, 
conforme artigo 289 da LSA. Desta forma, as publicações da Toronto ordenadas pela LSA passam a ser divulgadas 
nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, pelos motivos acima citados.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Mauricio Quinze - Diretor Presidente

FIVE TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ nº 31.536.951/0001-03 - NIRE  35.300.521.382

AVISO AOS ACIONISTAS - Mudança de jornal para publicações legais
A Five Trilhos - Administração e Participações S.A.  (“Five Trilhos” ou “Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas, 
que face a descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio Indústria & Serviços 
– SP (“DCI–SP”) a partir de 23 de setembro de 2019, as publicações legais da Companhia anteriormente publicadas 
no DCI-SP passam a ser realizadas no Jornal O Dia, na forma da lei. Por força disso, a mudança de jornal para 
publicações legais prevista na Lei n.º 6.404/76 (“LSA”) não será precedida de uma assembleia geral ordinária, 
conforme artigo 289 da LSA. Desta forma, as publicações da Five Trilhos ordenadas pela LSA passam a ser divulgadas 
nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, pelos motivos acima citados.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Francisco Pierrini - Diretor Presidente
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J.D.A. Empreendimentos e Participações S/A - CNPJ 09.172.824/0001-13
Relatorios da Diretoria: Senhores Acionistas apresentamos a V. Sas. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Araçatuba, 30 de Abril de 2019. 

Diretoria: Daniel Gadotti - Presidente, Rodolfo Abud Cabrebra - Secretário. Contabilista: Clovis de Almeida - Contador - CRC 1SP088380/O-7

Balanços Patrimoniais (Em R$) Ativo  2013 2014
Circulante  4.113 4.113
Outros Créditos  4.113 4.113
Não Circulante  136.417.933 143.428.101
Investimentos  136.417.466 143.427.634
Imobilizado  467 467
Total do Ativo  136.422.045 143.432.214
Passivo
Circulante  648.828 1.822.307
Fornecedores  627.879 1.730.227
Obrigações Fiscais  2.341 16.422
Salários e Obrigações Sociais  18.608 75.657
Não Circulante  1.685.709 1.685.709
Obrigações Fiscais e Sociais  1.685.709 1.685.709
Patrimonio Liquido  134.087.509 139.924.198
Capital Social  24.225.800 24.225.800
Reserva de Capital  123.056.126 126.167.296
Lucro/Prejuizo Acumulado  (13.194.417) (10.468.898)
Total do Passivo e Patrimonio Liquido  136.422.045 143.432.214

Demontraçoes dos Resultados (Em R$)  2013 2014
Despesas/Receitas Operacionais
Gerais e Administrativas  (82.512) (173.178)
Outras Receitas/Despesas Operacionais  (298) -
Resultado Operacional  (82.810) (173.178)
Resultado de Equivalencia Patrimonial  20.410.565 7.010.168
Lucro Operacional antes do Resultado 
 Financeiro  20.327.755 6.836.990
Resultado Financeiro
Receitas/Despesas Financeiras liquidas  (1.001.267) (1.000.301)
Resultado antes do IR  19.326.488 5.836.689
Lucro/Prejuizo do Exercicio  19.326.488 5.836.689

Demonstração da Mutações do Patrimonio Liquido (Em R$)  2013 2014 Reservas de Lucro  Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldos Iniciais  24.225.800 - 123.056.126 (13.194.417)
Reclassficações de Resultados Abrangentes
Lucro Líquido do Período  - - - 5.836.689
Constituição de Reservas  - - 3.111.170 (3.111.170)
Saldos Finais  - 24.225.800 126.167.296 (10.468.898)

Demonstração de Fluxo de Caixa (Em R$)  2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Liquido do Exercício  5.836.689
Fornecedores a Pagar  1.102.348
Obrigações Tributárias  14.081
Obrigações Trabalhistas  57.050
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  -
Aquisição de Investimentos  7.010.168
Nota - Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contabeis estão
apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76
com alterações da Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, observados os seus pro-
cedimentos e os demais exigidos pela legislação vigor. As notas explicativas
completas encontram-se à disposição na Sede da companhia.

J.D.A. Empreendimentos e Participações S/A - CNPJ 09.172.824/0001-13
Relatorios da Diretoria Senhores Acionistas apresentamos a V. Sas. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Araçatuba, 30 de Abril de 2019

Diretoria: Daniel Gadotti - Presidente, Rodolfo Abud Cabrebra - Secretário. Contabilista: Clovis de Almeida - Contador - CRC 1SP088380/O-7

Balanços Patrimoniais (Em R$) Ativo  2014 2015
Circulante  4.113 4.113
Outros Créditos  4.113 4.113
Não Circulante  143.428.101 153.137.641
Realizavel a Longo Prazo  - 6.740.000
Total Realizavel a Longo Prazo  - 6.740.000
Investimentos  143.427.634 146.397.641
Imobilizado  467 -
Total do Ativo  143.432.214 153.141.753
Passivo: Circulante  1.822.307 11.477.158
Fornecedores  1.730.227 10.123
Obrigações Fiscais  16.422 36.697
Salários e Obrigações Sociais  75.657 152.273
Partes Relacionadas  - 11.278.066
Não Circulante  1.685.709 917.921
Obrigações Fiscais e Sociais  1.685.709 917.921
Patrimonio Liquido  139.924.198 140.746.674
Capital Social  24.225.800 25.000.000
Reserva de Capital  126.167.296 129.497.680
Lucro/Prejuizo Acumulado  (10.468.898) (13.751.006)
Total do Passivo e Patrimonio Liquido  143.432.214 153.141.753

Demontraçoes dos Resultados (Em R$)  2014 2015
Despesas/Receitas Operacionais
Gerais e Administrativas  (173.178) (221.649)
Outras Receitas/Despesas Operacionais  - (82)
Resultado Operacional  (173.178) (221.730)
Resultado de Equivalencia Patrimonial  7.010.168 270.006
Lucro Operacional antes Resultado Financeiro  6.836.990 48.276
Resultado Financeiro
Receitas/Despesas Financeiras liquidas  (1.000.301) -
Resultado Antes do Imposto de Renda  5.836.689 48.276
Lucro/Prejuizo do Exercicio  5.836.689 48.276

Demonstração da Mutações do Patrimonio Liquido (Em R$)  2014 2015 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldos Iniciais  24.225.800  126.167.296 (10.468.898)
Aumento de Capital  - 774.200 - -
Reclassficações Resultados Abrangentes: Lucro Líquido do Período  - - - 48.276
Constituição de Reservas    3.330.384 (3.330.384)
Saldos Finais  - 25.000.000 129.497.680 (13.751.006)

Demonstração de Fluxo de Caixa (Em R$)  2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Liquido do Exercício  48.276
(-) Depreciações  (467)
Fornecedores a Pagar  (1.720.104)
Obrigações Tributárias  20.275
Obrigações Trabalhistas  (691.172)
Outras Contas  6.740.000
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos  -
Aumento de Capital  774.200
Empréstimos tomados  11.278.066

Nota - Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contabeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76 com al-
terações da Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação vigor. As notas explicativas completas
encontram-se à disposição na Sede da companhia.

J.D.A. Empreendimentos e Participações S/A - CNPJ 09.172.824/0001-13
Relatorios da Diretoria: Senhores Acionistas apresentamos a V. Sas. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Araçatuba, 30 de Abril de 2019

Diretoria: Daniel Gadotti - Presidente, Rodolfo Abud Cabrebra - Secretário. Contabilista: Clovis de Almeida - Contador - CRC 1SP088380/O-7

Balanços Patrimoniais (Em R$) Ativo  2015 2016
Circulante  4.113 109.399
Impostos a Recuperar  - 4.113
Outros Créditos  4.113 105.286
Não Circulante  153.137.641 177.271.109
Realizavel a Longo Prazo  6.740.000 27.120.000
Total Realizavel a Longo Prazo  6.740.000 27.120.000
Investimentos  146.397.641 150.150.029
Imobilizado  - 1.080
Total do Ativo  153.141.753 177.380.508
Passivo
Circulante  11.477.158 449.879
Fornecedores  10.123 138.609
Obrigações Fiscais  36.697 81.556
Salários e Obrigações Sociais  152.273 229.714
Partes Relacionadas  11.278.066 -
Não Circulante  917.921 33.130.583
Obrigações Fiscais e Sociais  917.921 175.121
Partes Relacionadas  - 32.955.461
Patrimonio Liquido  140.746.674 143.800.046
Capital Social  25.000.000 25.000.000
Reserva de Capital  129.497.680 132.886.389
Lucro/Prejuizo Acumulado  (13.751.006) (14.086.343)
Total do Passivo e Patrimonio Liquido  153.141.753 177.380.508

Demontraçoes dos Resultados (Em R$)  2015 2016
Despesas/Receitas Operacionais
Gerais e Administrativas  (221.649) (643.548)
Outras Receitas/Despesas Operacionais  (82) -
Resultado Operacional  (221.730) (643.548)
Resultado de Equivalencia Patrimonial  270.006 3.752.388
Lucro Operacional antes Resultado Financeiro  48.276 3.108.841
Resultado Financeiro
Receitas/Despesas Financeiras liquidas  - -55.468
Resultado antes do IR  48.276 3.053.373
Lucro/Prejuizo do Exercicio  48.276 3.053.373

Demonstração da Mutações do Patrimonio Liquido (Em R$)  2015 2016 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldos Iniciais  25.000.000  129.497.680 (13.751.006)
Reclassficações de Resultados Abrangentes
Lucro Líquido do Período     3.053.373
Constituição de Reservas    3.388.710 (3.388.710)
Saldos Finais   25.000.000 132.886.389 

Demonstração de Fluxo de Caixa (Em R$)  2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Liquido do Exercício  3.053.373
Outros Créditos  101.173
Impostos a Recuperar  4.113
Fornecedores a Pagar  128.486
Obrigações Tributárias  44.859
Obrigações Trabalhistas  (665.359)
Outras Contas  20.380.000
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  -
Aquisição de Imobilizado  1.080
Aquisição de Investimentos  3.752.388
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos  -
Empréstimos tomados  21.677.395

Nota - Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contabeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76 com al-
terações da Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação vigor. As notas explicativas completas
encontram-se à disposição na Sede da companhia.

J.D.A. Empreendimentos e Participações S/A - CNPJ 09.172.824/0001-13
Relatorios da Diretoria: Senhores Acionistas apresentamos a V. Sas. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Araçatuba, 30 de Abril de 2019

Diretoria: Daniel Gadotti - Presidente, Rodolfo Abud Cabrebra - Secretário. Contabilista: Clovis de Almeida - Contador - CRC 1SP088380/O-7

Balanços Patrimoniais (Em R$) Ativo  2016 2017
Circulante  109.399 105.341
Caixa e Equivalentes de Caixa  - 55
Impostos a Recuperar  4.113 -
Outros Créditos  105.286 105.286
Não Circulante  177.271.109 175.079.124
Realizavel a Longo Prazo  27.120.000 27.120.000
Total Realizavel a Longo Prazo  27.120.000 27.120.000
Investimentos  150.150.029 147.958.260
Imobilizado  1.080 864
Total do Ativo  177.380.508 175.184.464
Passivo: Circulante  449.879 530.859
Fornecedores  138.609 133.395
Obrigações Fiscais  81.556 157.392
Salários e Obrigações Sociais  229.714 240.072
Não Circulante  33.130.583 33.991.071
Obrigações Fiscais e Sociais  175.121 155.175
Partes Relacionadas  32.955.461 33.835.896
Patrimonio Liquido  143.800.046 140.662.535
Capital Social  25.000.000 25.000.000
Reserva de Capital  132.886.389 139.360.482
Lucro/Prejuizo Acumulado  (14.086.343) (23.697.948)
Total do Passivo e Patrimonio Liquido  177.380.508 175.184.464

Demontraçoes dos Resultados (Em R$)  2016 2017
Despesas/Receitas Operacionais
Gerais e Administrativas  (643.548) (496.405)
Resultado Operacional  (643.548) (496.405)
Resultado de Equivalencia Patrimonial  3.752.388 (2.631.770)
Lucro Operacional antes Resultado Financeiro  3.108.841 (3.128.175)
Resultado Financeiro
Receitas/Despesas Financeiras liquidas  (55.468) (9.337)
Resultado antes do IR  3.053.373 (3.137.512)
Lucro/Prejuizo do Exercicio  3.053.373 (3.137.512)

Demonstração da Mutações do Patrimonio Liquido (Em R$)  2016 2017 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldos Iniciais  25.000.000  132.886.389 (14.086.343)
Reclassficações de Resultados Abrangentes  - - - -
Lucro Líquido do Período  - - - (3.137.512)
Constituição de Reservas  - - 6.474.093 (6.474.093)
Saldos Finais  - 25.000.000 139.360.482 -

Demonstração de Fluxo de Caixa (Em R$)  2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Liquido do Exercício  (3.137.512)
(-) Depreciações  (216)
Impostos a Recuperar  (4.113)
Fornecedores a Pagar  (5.215)
Obrigações Tributárias  75.837
Obrigações Trabalhistas  (9.589)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  -
Aquisição de Investimentos  (2.191.770)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos  -
Saldo de Caixa Final  55

Nota - Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contabeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76 com al-
terações da Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação vigor. As notas explicativas completas
encontram-se à disposição na Sede da companhia.

J.D.A. Empreendimentos e Participações S/A- CNPJ 09.172.824/0001-13
Relatorios da Diretoria: Senhores Acionistas apresentamos a V. Sas. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Araçatuba, 30 de Abril de 2019

Diretoria: Daniel Gadotti - Presidente, Rodolfo Abud Cabrebra - Secretário. Contabilista: Clovis de Almeida - Contador - CRC 1SP088380/O-7

Balanços Patrimoniais (Em R$) Ativo  2017 2018 
Circulante  105.341 105.286
Caixa e Equivalentes de Caixa  55 -
Outros Créditos  105.286 105.286
Não Circulante  175.079.124 179.032.586
Realizavel a Longo Prazo  27.120.000 27.120.000
Total Realizavel a Longo Prazo  27.120.000 27.120.000
Investimentos  147.958.260 151.912.586
Imobilizado  864 -
Total do Ativo  175.184.464 179.137.872

Balanços Patrimoniais (Em R$) Passivo  2017 2018
Circulante  530.859 198.929
Fornecedores  133.395 120.540
Obrigações Fiscais  157.392 78.155
Salários e Obrigações Sociais  240.072 233
Não Circulante  33.991.071 34.823.851
Obrigações Fiscais e Sociais  155.175 365.528
Partes Relacionadas  33.835.896 34.458.324
Patrimonio Liquido  140.662.535 144.115.092
Capital Social  25.000.000 25.000.000
Reserva de Capital  139.360.482 139.360.482
Lucro/Prejuizo Acumulado  (23.697.948) (20.245.391)
Total do Passivo e Patrimonio Liquido  175.184.464 179.137.872

Demontraçoes dos Resultados (Em R$)  2017 2018
Despesas/Receitas Operacionais
Gerais e Administrativas  (496.405) (151.630)
Resultado Operacional  (496.405) (151.630)
Resultado de Equivalencia Patrimonial  (2.631.770) 3.704.326
Lucro Operacional antes Resultado Financeiro  (3.128.175) 3.552.696
Resultado Financeiro
Receitas/Despesas Financeiras liquidas  (9.337) (100.139)
Resultado antes do Imposto de Renda  (3.137.512) 3.452.557
Lucro/Prejuizo do Exercicio  (3.137.512) 3.452.557

Demonstração da Mutações do Patrimonio Liquido (Em R$)  2017 2018 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldos Iniciais  25.000.000  139.360.482 (23.697.948)
Reclassficações Resultados Abrangentes: Lucro Líquido do Período  - - - 3.452.557
Saldos Finais  - 25.000.000 139.360.482 -

Demonstração de Fluxo de Caixa (Em R$)  2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Outros Créditos  (55)
Fornecedores a Pagar  (79.237)
Obrigações Tributárias  (239.838)
Outras Contas  2.830.184
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Investimentos  (864)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos tomados  698.348
Dividendos  (197.498)

Nota - Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contabeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76 com 
alterações da Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação vigor. As notas explicativas completas 
encontram-se à disposição na Sede da companhia.

COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE
CNPJ/MF nº 05.314.972/0001-74 - NIRE 35.300.436-041

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: aos 23 dias do mês de outubro de 2019, às 10h00, na sede da COMPANHIA 
BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 
10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132 (“Companhia”). 2. Convocação e 
Presença: as formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença da acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e mediante 
a assinatura no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Geraldo do Carmo 
Thomaz Júnior; e Secretário: Sr. Breno Augusto de Almeida Rosso. 4. Ordem do Dia: analisar e deliberar 
sobre: (i) a redução do capital social da Companhia com a versão das participações societárias detidas pela 
Companhia em determinadas sociedades para a sua acionista VTEX Ecommerce Platform Limited, sem o 
cancelamento de ações da Companhia, em decorrência da redução do seu capital social; e (ii) a alteração 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a matéria tratada nos itens anteriores. 
5. Deliberações: após examinar as matérias constantes da ordem do dia, a acionista detentora da integralidade 
do capital social da Companhia aprovou: 5.1. Redução do Capital Social: 5.1.1.: Com fundamento no Art. 173 
da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas aprovaram a redução do capital social da Companhia, por 
julgá-lo excessivo, em R$ 7.155.873,15 (sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e 
três reais e quinze centavos). 5.1.2. Em razão da redução do capital social da Companhia, o capital social 
atual da Companhia, de R$ 29.868.742,63 (vinte e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos 
e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), dividido em 1.525.019 (um milhão, quinhentas e vinte e 
cinco mil, e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passará a ser de R$ 22.712.869,48 
(vinte e dois milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 
dividido em 1.525.019 (um milhão, quinhentas e vinte e cinco mil, e dezenove) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, sem o cancelamento, portanto, de qualquer ação ordinária, nominativa, e sem valor 
nominal, da Companhia. 5.1.3. O valor total que será restituído à acionista VTEX Ecommerce Platform Limited 
em virtude da redução de capital ora aprovada será pago mediante a transferência, à VTEX Ecommerce 
Platform Limited, da totalidade das ações atualmente detidas pela Companhia representativas do capital 
social das seguintes sociedades: (i) VTEX INFORMATICA SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedade com sede na 
Argentina, com número de registro 30.580.189.411; (ii) SOLUCIONES INTEGRALES EN E.COMMERCE 
SPA, sociedade sediada no Chile, com número de registro 76376315-3; e (iii) VTEX COMMERCE CLOUD 
SOLUTIONS LLC, sociedade sediada nos Estados Unidos da América, com número de registro 32-0479173, 
por valor contábil, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 5.1.4. As transferências 
das ações descritas acima serão realizadas após o transcurso do prazo de oposição de credores, conforme 
exigido pelo Art. 174 da Lei das Sociedades por Ações, sem que haja a incidência de qualquer tipo de correção 
sobre os valores a serem vertidos à VTEX Ecommerce Platform Limited entre a data desta assembleia e a 
efetiva transferência das ações. 5.1.5. A Companhia observará o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no 
Art. 174 da Lei das Sociedades por Ações para oposição de credores e para que a redução torne-se efetiva, 
sendo que a data de início para o exercício deste direito pelos credores será a publicação da ata da presente 
Assembleia Geral Extraordinária nos jornais aplicáveis. 5.1.6. Em virtude do acima aprovado, fica a Diretoria 
da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução 
de capital ora aprovada. 5.2. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: Em virtude da redução do capital 
social aprovado acima, os acionistas aprovam a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “ARTIGO 5º – O capital social é de 
R$ 22.712.869,48 (vinte e dois milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta 
e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 1.525.019 
(um milhão, quinhentas e vinte e cinco mil, e dezenove)  ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 
6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral após a qual a presente ata 
foi lavrada, lida e assinada pelos acionistas presentes. 7. Autorização. A lavratura da ata na forma de sumário 
foi autorizada, conforme previsto no Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Assinaturas: 
Mesa: Presidente, Sr. Geraldo do Carmo Thomaz Júnior; e Secretário, Sr. Breno Augusto de Almeida Rosso. 
Acionista presente: VTEX Ecommerce Platform Limited. Confere com a original lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 23 de outubro de 2019. Mesa: Geraldo do Carmo Thomaz Júnior - Presidente; Breno Augusto 
de Almeida Rosso Secretário.

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 25/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B50537 -  CONTRATO: 8203300102306 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1603- PARQUE SAO JORGE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ESCORPIÃO N°550, APARTAMENTO 21, TIPO C , 1°
ANDAR OU 2° PAVIMENTO, BLOCO 47 , CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA,
PARQUE RESIDENCIAL SANTA BARBARA , DISTRITO DE ITAQUERA . CABENDO-
LHE DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO DE PASSEIO, NO ESTACIONAMENTO
DESCOBERTO LOCALIZADO NO ANDAR TERREO OU 1° PAVIMENTO DO
CONJUNTO, SÃO PAULO – SP.

IVAN MARCOS AMARAL DOS SANTOS, BRASILEIRO, COMERCIARIO, CPF:
103.751.938-80, CI: 21214993  SOLTEIRO(A) E ELISANGELA DE CARVALHO ,
BRASILEIRO, COMERCIARIO, CPF: 03.751.938-80 CI: 255070755 SSP  SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

25 - 28 - 29/10/2019

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da  EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 05/11/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 8.0252.0029.783-9 - SED: 30720/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): IDINALDO VIEIRA DE MORAIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
CHAPEIRO, RG 15.278.543-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.400.268-03 e
MARLI DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, DO LAR, RG 35.555.327-2-
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 675.770.759-49. Imóvel sito à: ESTRADA DAS
LAGRIMAS, Nº 1234, NA VILA SACOMÃ, 18º SUBDISTRITO IPIRANGA SÃO PAULO/
SP . Descrição: Uma casa e seu respectivo terremo medindo 5,00m de frente para a
referida Estrada, por 24,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos
fundos a largura da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha o terreno
com Nelson Matias, do lado esquerdo com terreno de Rosário Valero Escuriada, e nos
fundos com Miguel Segabinazzi e sua mulher, distando 54,00m da esquina da Rua
Souza Coutinho. Lance Mínimo Previsto: R$ 258.322,89.

São Paulo, 15/10/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

15 - 25/10 - 05/11/2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0018327-57.2018.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. 
Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a SPEED AIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, CNPJ 03.084.086/0001-76, que por este Juízo tramita 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Espólio 
de Vera Lucia Lopes Paixao. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
acerca da penhora havida sobre uma parte ideal igual a 
72/120 do imóvel de Matrícula nº 54.272, CRI Santa Isabel/SP, 
com área de 142.948,00m2, no Bairro do Parataí, Santa 
Isabel/SP. Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 
dias para impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.             [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0080059- 
49.2012.8.26.0100 (USUC 01) 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) João 
Kair, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Célia Regina Novo Luqui e Antonio Donizete Luqui, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Tales de Mileto, nº 151 Distrito de São Miguel - São Paulo SP, com 
área de 99,97 m², contribuinte nº 142.066.0025-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                     [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015245-12.2015.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a FÁTIMA APARECIDA SANTOS SARDINHA, Brasileiro, Casada, RG 16.853.451, CPF 151.625.138-57, com endereço à Rua 
George Guynemer, 246, Parque Edu Chaves, CEP 02233-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta ação Monitória por parte de 
Mp7 Buffet & Eventos Ltda Me, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.795,91 (atualizada até maio/2015) referente aos 
cheques n. 003623 e 003669 emitido pela autora devolvidos por insuficiência de fundos. Encontrandose a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2019.                                     [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1030371-
68.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Marli Ravelli Rizzo - 006.129.538-82, Patricia 
Ravelli Rizzo - 277.840.228-40, Paula Ravelli Rizzo - 
263.458.278-19, Hugo Ricardo Ravelli Rizzo - 286.947.238-
24, Rodrigo Augusto Ravelli - 320.147.718-47, Márcio Roberto 
Ravelli - 337.543.648-39, Paulo Ricardo Ravelli - 286.969.958-
13, Janice de Oliveira Pessoa Ravelli - 032.753.148-74, 
antonio carlos fumeiro, adelina sueko okazaki funeiro, Ivo 
fumeiro, ou quem no imovel residir, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Zelia Maria Resende Zamoro 
e Antonio Luiz Zamoro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
João Pereira Themudo, 95, 8° RI, SANTANA, 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.     [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1046305- 
94.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Letícia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Maria Irene Domingues, Olavo Dionisio da 
Silva e Maria das Graças da Silva, Orlando Pires de Andrade, 
Theresa Fernandes Barreto de Andrade, Jorge Luis 
Domingues, CPF 051.031.078-80 e Maria Rosaria de Oliveira 
Domingues, CPF 094.525.638-85, Maria Luciene Domingues, 
CPF 085.721.728-31, +Monica Lucila Domingues, CPF 
263.325.568-03, Denise Eliane Domingues, CPF 246.528.128-
33 e Carla Janaina Domingues, CPF 249.393.638-80, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Manuel 
Gregório Jardim ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua 
Laguna, 745, Transcrição 133.745 do 11º Cartório de Registro 
de Imóveis de São Paulo-SP, contribuinte municipal nº 
087.022.0018-1, 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. 
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.     [24,25] 

8ª Vara Cível da Capital SP - Proc.nº 1064075-37.2014.8.26.0100 - Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para
intimação da executada Adni Indústria e Comércio Ltda - ME (CNPJ: 04.126.321/0001-98), Carlos Alberto
Souza Campos (CPF 695.975.708- 82) e José Roberto Westphal (CPF 695.178.358-68), expedido nos autos
da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por CN Factoring Fomento Mercantil Ltda.O Dr.
Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da CapitalSP, na forma da lei, etc...Faz
saber que no dia 12 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, no local destinado às Hastas Públicas do Fórum
João Mendes Jr., sito à Praça João Mendes, s/nº, 1º andar, sala 138, Capital-SP., o porteiro dos auditórios
ou quem legalmente suas vezes fizer, levará a público em 1º Leilão, os bens móveis abaixo descritos, entregando-
os a quem mais der acima da avaliação, ocasião em que não havendo licitantes,fica desde já designado o dia
20 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, no mesmo local, para a realização de pública 2ª Praça, com o bem
desta vez, entregue a quem mais der, pelo menos 60% do valor da avaliação, para pagamento à vista, 24 horas
para depósito após o encerramento do pregão; ficando os executados, Intimados das designações supra, caso
não sejam localizados para a intimação pessoal. Bem: 01 (uma) prensa excêntrica, marca Ergon, modelo
125TN (R$125.000,00). Referido bem poderá ser visto na Rua Campinas do Piauí, 00472, Vila Carmosina,
Itaquera-SP. Avaliação Total: R$ 125.000,00 (set/2018), que será atualizada para a data do leilão. Ônus: não
constando dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Eventuais taxas e/ou impostos sobre
os bens correrão por conta do arrematante. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,

MB Administradora de Bens S/A
CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 02 de Janeiro de 2019
Local: Rua Amazonas, nº 363, São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, CEP 09.520-070. Subscritores: VSC Administradora de Bens Eireli, pessoa jurídica,
situada no município São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, na Rua José Benedetti, nº 285, apto. 112, Santo Antonio, CEP 09.531-000, devidamente
arquivada nesta Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº 35.630.265.177 em sessão 14/12/2018, inscrita no CNPJ/MF nº 32.258.439/0001-05,
representada por sua titular Vaner da Silva Campos, brasileira, solteira, maior, nascida em 14/06/1965, empresária, portadora da cédula de identidade RG
nº 19.951.583 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 075.580.518-60, residente e domiciliada no município de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, na
Rua José Benedetti, nº 285, apto. 112, Santo Antonio, CEP 09.531-000; e Vaner da Silva Campos, já qualificada anteriormente. Presença: Subscritores 
representando a totalidade do capital subscrito, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, conforme dispõe o art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404,
de 15/12/1976. Mesa Diretora: Sra. Vaner da Silva Campos, devidamente qualificada acima, Presidente; a Sra. Caroline de Mello Braga, devidamente
qualificada acima, Secretária. Ordem do Dia: I) Finalidade da Assembleia; II) Subscrição de ações; III) Aprovação do Estatuto Social; IV) Eleição da Diretoria;
V) Assuntos Gerais e Administrativos. Deliberações: Item “I” da Ordem do Dia: aberto os trabalhos, a Senhora Presidenta esclareceu que a presente Assembleia
tem por finalidade precípua a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, que será regida pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Item “II” da Ordem 
do Dia: preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “Boletim de Subscrição” a que alude o art. 85, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, 
foi devidamente preenchido e o capital social de R$ 1.000,00 (hum mil reais), foi totalmente subscrito, cuja integralização se fez no ato em moeda corrente
nacional, sendo que parte do valor foi devidamente depositado no Banco do Brasil S/A na forma do art. 80 da Lei 6.404/76, tudo conforme o “Boletim de
Subscrição”, que ficará fazendo parte integrante da presente ata. (Doc. I). Item “III” da Ordem do Dia: Tendo sido cumprido todos os requisitos preliminares
da constituição desta sociedade, o Senhor Presidente atestou ter em mãos o projeto do Estatuto Social, que submetido à apreciação dos Subscritores foi
aprovado por unanimidade, sendo sua redação descrita no Anexo I deste instrumento. Item “IV” da Ordem do Dia: Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi
efetuada a eleição dos Diretores, verificando-se o seguinte resultado: Diretora Presidenta: Sra. Vaner da Silva Campos, já qualificada acima. Diretora
Vice-Presidenta: Sra. Caroline de Mello Braga, brasileira, solteira, maior, nascida, empresária, portadora de cédula de identidade de RG nº 29.562.098-5,
inscrita no CPF/MF nº 325.409.238-44, residente e domiciliada no município de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, na Rua José Benedetti, nº 285,
apto. 112, Santo Antonio, CEP 09.531-000. Colocada em pauta a matéria relativa ao item “IV” da ordem do dia, a totalidade dos acionistas reunidos nesta 
Assembleia, deram posse nesta data aos membros reeleitos da Administração, que assinam conjuntamente este Ata, que substituirá o Termo de Posse,
confirmando o compromisso assumido, não estando impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos. Item “V” da Ordem do Dia: a) Após a eleição a Assembleia Geral fixou os honorários mensais da Diretoria sendo determinado a Diretora Presidente
01 (um) salário mínimo e a Diretora Vice-Presidente 01 (um) salário mínimo. b) As Diretoras eleitas declaram neste ato que não estão incursos em qualquer
penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. c) Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia
Geral deliberou pela sua não instalação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e não havendo manifestação declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após ser lida e aprovada, segue assinada por
suas subscritoras. São Paulo, 02 de janeiro de 2019. JUCESP/NIRE 35.300.542.479 datada em 02/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PTR Comunicações Ltda.
CNPJ/MF nº 59.395.319/0001-06 - NIRE 35.214.850.934

Ata de Reunião Extraordinária de Sócias
Data/Hora/Local: 22/10/2019, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.478, 16º andar, sala D, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Luiziana Car-
bonaro de Mattos. Secretária: Miriam de Lourdes Machado Kleissl. Convocação: Dispensada nos termos do § 2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 
Presentes: Sócias representando a totalidade do capital social: WPP HOLDINGS (HOLLAND) B.V., sociedade constituída e existente de acordo com 
as leis dos Países Baixos, com sede em Laan op Zuid 167, 3072 DB, Roterdã, Países Baixos, CNPJ/MF nº 05.611.047/0001-05, neste ato representada 
por sua procuradora, Luiziana Carbonaro de Mattos, RG nº 10.331.579-2 e CPF/MF nº 069.915.317-40; e WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED, sociedade 
constituída e existente de acordo com as leis da Inglaterra e do País de Gales, com sede em 27 Farm Street, London, W1J 5RJ, Londres, Inglaterra, 
CNPJ/MF sob nº 05.723.315/0001-80, neste ato representada por sua procuradora, Luiziana Carbonaro de Mattos, acima qualifi cada. Deliberações: 
“Aprovadas, por unanimidade” 1. Por considerar o capital social excessivo ao objeto da Sociedade, as sócias, aprovaram a redução do capital social, 
atualmente de R$ 109.256.124,00 para R$ 105.334.124,00 uma redução, portanto, no valor de R$ 3.922.000,00 a ser realizada mediante a redução do 
valor nominal das quotas sociais, atualmente de R$ 1,00 para R$ 0,964102699 por quota, conforme Balanço Patrimonial levantado em 30/09/2019. 2. 
A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital às sócias, da seguinte forma: (a) O valor de R$ 3.921.999,96 será devolvido à sócia  
WPP Holdings (Holland) B.V., titular de quotas representativas de 99,999999% do capital da sociedade; e valor de R$ 0,04 será devolvido à sócia WPP 
Group (Nominees) Limited, titular de quotas representativas de 0,000001% do capital da sociedade. Neste ato, a sócia WPP Group (Nominees) Limited 
expressamente renuncia ao seu direito de recebimento ao valor de R$ 0,04 em favor da sócia WPP Holdings (Holland) B.V., que, portanto, receberá a 
totalidade do montante de R$ 3.922.000,00. 3. Tão logo a redução de capital seja efetivada, as sócias desde já aprovam o grupamento das 109.256.124 
quotas da Sociedade, no valor nominal de R$ 0,964102699 por quota, na proporção de 1,03723389742 para 1, de forma que o capital da Sociedade 
passe a ser dividido em 105.334.124 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. 
Tendo em vista que, após o grupamento, a participação da sócia WPP Group (Nominees) Limited passará a ser de 1,05334124 quota, a WPP Holdings 
(Holland) B.V. doará a fração de quota necessária para que a sócia WPP Group (Nominees) Limited passe a ser titular de 2 quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma. 4. Por consequência das deliberações acima, o capital social passa a ser conforme abaixo: Sócias; Quotas; Valor (R$) - WPP Holdings 
(Holland) B.V.; 105.334.122; 105.334.122,00; WPP Group (Nominees) Limited; 2; 2,00 - Total; 105.334.124; 105.334.124,00. 5 A redução do capital será 
efetivada mediante o registro do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Sociedade perante a JUCESP, no prazo de 90 dias contados 
da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084 da Lei 10.406/02. 6. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. São Paulo, 22/10/2019. Mesa: Luiziana Carbonaro de Mattos - Presidente; Miriam de Lourdes Machado Kleissl - Secretária. Sócias: 
p.p. WPP HOLDINGS (HOLLAND) B.V. - Luiziana Carbonaro de Mattos; p.p. WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED. - Luiziana Carbonaro de Mattos.

��1#�0����1*#1(�234����5�64��������1�7����54��774��1?1#�0�*�����B�����B�������������������		�� !,#$
%&��"'&"()�%$�C*�+$'$��,-&.3�%)�6)')��&/")0$.�O����"0;&"')43��4($%)�%&��5)��$!.)3��'$��+$0&44$�:$00"(#�:$99$.$�%$
�)9;$3�0$�7)'8$�%$��&"3�&(9�3�6�����:���Q�H1*?4�0�.7��4*7,0#451������7�*94091(�*#4����717#�(�7
0#��3� ��� � �����C����A������3� =!&������	��7I	���I	�J����� &�(������ ;K�	����"+�
�"��������	�"��� $@!"
#$'$8� $>5)� %&� �')9&%"8&0()��)8!8��)?'$0>$3� )'$� &8� -"$4� %&� "0"9"$'� $� 7$4&� %&���-&�	-����� "�� 7����� ��
�4($0%)�$�'2�&8�.!/$'�"09&'()�&�05)�4$?"%)3�7)"�%&7&'"%$�$�����	�
���1)'�������3�1$'$�=!&�&8����%"$43�$�7.!"'�$1H4
)4� ��� %"$4� 4!1'$3� 1$/!&� )� -$.)'� 9)''&41)0%&0(&� Q� 9)0%&0$>5)� ��B� ��C����3��� � $/)4()A������ %&-"%$8&0(&
$(!$."#$%)� )!� $1'&4&0(&� ?&04� $� 1&0;)'$3� 4)?� 1&0$� %&3� 05)� )� 7$#&0%)3� 4&'� &.&� $9'&49"%)� %&�8!.($� %&� ��F� &
;)0)'G'")4�$%-)9$(,9")4�%&���F��$'("/)�����L����&����%)��H%"/)�%&��')9&44)��"-".�3�=!$0%)�4&'5)�1&0;)'$%)4�?&04
1$'$�/$'$0("$�%$�&D&9!>5)��6"9$�$�1$'(&�%&-&%)'$�$%-&'("%$�%&�=!&3�%&9)''"%)�4&8�1$/$8&0()�$=!&.&�1'$#)3� (&'G
"0,9")�)�1'$#)�%&�=!"0#&�%"$4�1$'$3�"0%&1&0%&0(&8&0(&�%&�1&0;)'$�&�%&�0)-$�"0("8$>5)3�)7&'&9&'�"81!/0$>5)���&'G
)�1'&4&0(&�&%"($.�$7"D$%)�&�1!?."9$%)�0$� 7)'8$�%$� .&"�������	������5)��$!.)3�$)4����%&�4&(&8?')�%&������

��1#�0�����1#�234����5�64��������1�7���54��774�*����������B�����������������������		�� !"#�$��%&��"'&"()
%$��*�+$'$��,-&.3�%)�6)')��&/")0$.�O+��:!($0(53��4($%)�%&��5)��$!.)3��'�$���	)0"9$��"8$��&'&"'$3�0$�7)'8$�%$��&"3�&(9�
6�����:���$�)���0�,�1��(�51��47(,*�4�45#163�:'$4".&"')3��).(&"'$3��0/&0;&"'$�%&��')%!>5)3��I����C���C�3���6
�������������3�=!&�.;&�7)"�1')1)4($�!8$�$>5)�%&������ !��"��#$���������%�"	�	��1)'�1$'(&�%&� 1���	�����5���+��"�
�"��� !�3� )?@&("-$0%)�$�=!$0("$�%&��B������3��� ���A��A�����3� '&1'&4&0($%)�1&.)4� 9)0('$()4�%&�1'&4($>5)�%&�4&'-">)4
&%!9$9")0$"4���09)0('$0%)4&�$�'2�&8�.!/$'�"09&'()�&�05)�4$?"%)3�7)"�%&(&'8"0$%$�$�4!$�����
��3�1)'�������3�1$'$�)4
$()4�&�(&'8)4�%$�$>5)�1')1)4($�&�1$'$�=!&3�0)�1'$#)�%&����%"$43�=!&�7.!"'G�$1H4�)�%&9!'4)�%)�1'$#)�%)�1'&4&0(&�&%"($.3
1$/!&�)�%2?"()�$(!$."#$%)3�)9$4"5)�&8�=!&�$�-&'?$�;)0)'G'"$�4&'G� '&%!#"%$�1&.$�8&($%&3�)!�&8����%"$43�&8?$'/!&�)!
'&9)0;&>$�)�9'2%"()�%)�&D&=!&0(&3�9)81')-$0%)�)�%&1H4"()�%&���F�%)�-$.)'�%$�&D&9!>5)3�"09.!4"-&�9!4($4�&�;)0)'G'")43
1)%&0%)�'&=!&'&'�=!&�)�1$/$8&0()�'&4($0(&�4&@$�7&"()�&8����1$'9&.$4�8&04$"43�$9'&49"%$4�%&�9)''&>5)�8)0&(G'"$�&�@!')4
%&��F�$)�8E43� 4)?�1&0$�%&�1&0;)'$�%&�?&04�&� 4!$�$-$."$>5)���5)�4&0%)�&8?$'/$%$�$�$>5)3�$� '2� 4&'G� 9)04"%&'$%$
'&-&.3�9$4)�&8�=!&�4&'G�0)8&$%)�9!'$%)'�&41&9"$.���&'G�)�1'&4&0(&�&%"($.3�1)'�&D('$()3�$7"D$%)�&�1!?."9$%)�0$�7)'8$�%$
.&"�������	������$%)�&�1$44$%)�0&4($�9"%$%&�%&��5)��$!.)3�$)4����%&�4&(&8?')�%&������

7ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO -
SÃO PAULO/SP - Nº do processo: 1030174-08.2019.8.26.0002 - AÇÃO: 72 -
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS - Requerentes: DIONE NASLLA MOREIRA
MATSUMOTO e HÉLIO KAZUO MATSUMOTO. O Doutor RUI PORTO DIAS, MM.
Juiz de Direito da 7.ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional II - Santo
Amaro - São Paulo - SP, por nomeação na forma da lei etc. FINALIDADE: Nos
termos do art. 734 § 1.º CPC, dar publicidade a todos que presente edital virem
que DIONE NASLLA MOREIRA MATSUMOTO e HÉLIO KAZUO MATSUMOTO in-
gressaram neste juízo com Medida de ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS de seu
casamento, de SEPARAÇÃO TOTAL para COMUNHÃO PARCIAL de BENS. Despa-
cho: Fls. 100: ..Determino a publicação de edital que divulguea pretendida alte-
ração de bens conforme determina ao artigo 734 § 1º do CPC. Prazo: por 30 dias.
Diligencie-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital
vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei.
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ nº 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611

AVISO AOS ACIONISTAS - Mudança de jornal para publicações legais
A Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade” ou “Companhia”) vem comunicar aos 
seus acionistas, que face a descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio 
Indústria & Serviços – SP (“DCI–SP”) a partir de 23 de setembro de 2019, as publicações legais da Companhia 
anteriormente publicadas no DCI-SP passam a ser realizadas no Jornal O Dia, na forma da lei. Por força disso, a mudança 
de jornal para publicações legais prevista na Lei n.º 6.404/76 (“LSA”) não será precedida de uma assembleia geral 
ordinária, conforme artigo 289 da LSA. Desta forma, as publicações da ViaMobilidade ordenadas pela LSA passam a ser 
divulgadas nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, pelos motivos acima citados.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Francisco Pierrini - Diretor Presidente

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ nº 33.458.409/0001-05 - NIRE 35.300.535.111

AVISO AOS ACIONISTAS - Mudança de jornal para publicações legais
A Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade Linha 15” ou “Companhia”) vem comunicar 
aos seus acionistas, que face a descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio 
Indústria & Serviços – SP (“DCI–SP”) a partir de 23 de setembro de 2019, as publicações legais da Companhia 
anteriormente publicadas no DCI-SP passam a ser realizadas no Jornal O Dia, na forma da lei. Por força disso, a mudança 
de jornal para publicações legais prevista na Lei n.º 6.404/76 (“LSA”) não será precedida de uma assembleia geral 
ordinária, conforme artigo 289 da LSA. Desta forma, as publicações da ViaMobilidade Linha 15 ordenadas pela LSA 
passam a ser divulgadas nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, pelos motivos acima citados.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Francisco Pierrini - Diretor Presidente
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Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Velopark recebe etapa decisiva valendo
título e últimas vagas para a final

Página 8

Debora Rodrigues

A etapa do Velopark da Copa
Truck promete ser uma das mais
emocionantes de todos os tem-
pos desde a criação da categoria,
em 2017. Além da definição do
título da Quarta Copa, o circuito
localizado em Nova Santa Rita
(RS) também é a chance final
para os pilotos tentarem uma das
três últimas vagas em disputa
para a decisão do mês de dezem-
bro em Interlagos.

Até o momento, cinco pilo-
tos já estão na Grande Final:
Beto Monteiro (32 pontos até o
momento), André Marques (20),
Felipe Giaffone (18), Roberval
Andrade e Leandro Totti (ambos
com 10). Como a vaga para a fi-
nal rende pontos para a decisão,
a briga para ser um dos três me-
lhores na Quarta Copa ganha ain-
da mais valor, uma vez que os já
classificados querem é somar
mais pontos, afinal qualquer pon-
to de vantagem conta.

“Quanto mais pontos no
ranking da final, melhor. Ainda
mais pelo fato de o Beto e o An-
dré estarem com uma boa vanta-
gem nesse sentido. Teoricamen-
te não é uma pista para a Iveco,

pois tem muita curva de baixa e
pouca reta, mas estamos anima-
dos e sempre mexendo um pou-
co para melhorar. Agora muda-
mos coisas na suspensão traseira
e nos freios”, comenta Giaffone.

A luta por esses pontos ex-
tras torna o desafio dos que ain-
da estão de fora ainda maior.
“Vou com tudo para buscar essa
vaga na final que bateu na trave
duas vezes. Estou vivendo uma
temporada muito boa, com vitó-

rias, estou empatado com o Beto
na Quarta Copa e falta essa vaga.
Quero o Ouro, para chegar com
o máximo de pontos possíveis em
Interlagos. Vamos para a luta.
Gosto muito do Velopark, já ven-
ci de caminhão lá e estou com
uma expectativa alta, mesmo com
o restritor por conta da vitória em
Cascavel”, ressalta Paulo Salus-
tiano, que só não venceu mais que
Beto Monteiro em 2019.

Débora Rodrigues, que vem

se destacando pela regularidade
e já esteve bem perto de uma
vaga, também não desiste: “Cla-
ro que eu quero estar nessa final,
por conta do ano bom e, se de-
pender de mim, estarei. Estar em
quarto no primeiro ano em uma
nova equipe é bom, mas ir para a
final é melhor. Pode ter certeza
que eu vou fazer de tudo para ter-
mos uma representante feminina
na decisão da temporada.”

O fim de semana também
marca uma troca importante re-
lativa aos finalistas: Leandro Tot-
ti saiu da PP e retornou à JL,
onde correu no ano passado, e
assume o caminhão que foi de
Guilherme Salas. Já a outra vaga
do time será ocupada pelo estre-
ante Evandro Camargo, oriundo
da Old Stock Race. Com isso, a
Copa Truck terá 25 caminhões
alinhados no grid.

As corridas do domingo es-
tão marcada para as 13h35 e o
SporTV2 inicia a transmissão a
partir das 13h30. Já a classifica-
ção do sábado acontece às 12h20
e será exibida ao vivo no Face-
book e no YouTube da categoria
(ambos @copatruck).
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Poucos dias depois de rea-
lizar o sonho de guiar um Fór-
mula 1 pela primeira vez, o
brasileiro Caio Collet volta
ao cockpit de seu Fórmula
Renault para a última etapa da
temporada 2019 da categoria
Eurocup. Neste final de sema-
na (25 e 26), o desafio será
no circuito Yas Marina, em
Abu Dhabi, pista onde Collet
conquistou sua primeira pole
postion e a primeira vitória nos
monopostos, no ano passado,
correndo pela F-4 dos Emira-
dos Árabes.

Há duas semanas, em Ho-
ckenheim (Ale), Collet venceu
as duas provas da F-Renault
Eurocup entre os estreantes e
foi ao pódio no geral em am-
bas as corridas. Com o resulta-
do, o piloto da equipe R-ace GP
garantiu o título entre os nova-
tos e subiu para o quarto lugar
na classificação geral.

Em 2019, já são nove vitó-
rias entre os estreantes e cin-
co pódios no geral. A meta ago-
ra é encerrar o ano com uma vi-
tória no geral.

O traçado de 5,554 km e 21
curvas é um dos poucos da tem-
porada que Collet já conhecia.
No início de 2018, o brasilei-
ro disputou quatro provas da
Fórmula 4 dos Emirados Ára-
bes e foi ao pódio em todas
(uma vitória e três segundos
lugares), além de ter conquis-
tado duas pole positions.

A pista é uma das mais mo-
dernas do calendário da Fórmu-
la 1. Considerado um circuito
técnico, recebe provas da prin-
cipal categoria do automobilis-
mo mundial desde 2009.

“É um circuito bem legal,
misto, onde conquistei minha
primeira pole e minha primei-
ra vitória nos monopostos. Vou
fazer o máximo para repetir o
feito agora na F-Renault”, des-
tacou Collet.

Os pilotos da categoria já
vão para a pista nesta quinta-
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Collet luta por
vitória no geral na
última etapa em

Abu Dhabi
Brasileiro encerra temporada de aprendizado na Fórmula
Renault Eurocup em circuito onde venceu sua primeira
corrida nos monopostos

Brasileiro encerra temporada de muito aprendizado

feira (24), para uma sessão de
testes coletivos e dois treinos
livres. Na sexta-feira, o clas-
sificatório da corrida 1 será às
4h30 de Brasília, com a larga-
da da prova às 11 horas (de Bra-
sília). No sábado, a tomada de
tempos acontecerá às 2 horas
e a largada às 6h30 (ambos
horários de Brasília).

“2019 foi um ano de muito
aprendizado pra mim. O come-
ço da temporada foi mais difí-
cil do que eu imaginava, mas
conseguimos evoluir a cada
treino, cada corrida e, nas últi-
mas etapas, estive sempre mais
próximo do ritmo dos três pri-
meiros. Hockenheim foi um
fim de semana muito bom.
Agora, vamos trabalhar para
tentar fechar o ano com uma
vitória no geral. Não vejo a
hora de entrar na pista”, disse
o brasileiro.

Após a etapa em Abu Dha-
bi, Collet vem ao Brasil para
participar do “F1 Festival –
Senna Tribute”, que acontece-
rá no dia 9 de novembro, uma
semana antes do GP do Brasil
de F-1. O piloto da Renault
Sport Academy pilotará o car-
ro da escuderia Renault de F-1
nas ruas de São Paulo.

“Após a etapa de Hocke-
nheim, dei algumas voltas com
o carro no circuito de Paul Ri-
card (Fra) e foi a realização de
um sonho, que começou logo
no início da minha carreira no
kart. Não vejo a hora de estar
guiando o carro novamente em
São Paulo, diante da minha fa-
mília, amigos e todos os fãs
brasileiros da F-1”, completou
o piloto de apenas 17 anos.

Os treinos classificatórios
e corridas em Abu Dhabi estão
programados para serem exi-
bidos ao vivo pelo Youtube e
Facebook da Renault Sport (ht-
tps://www.youtube.com/user/
renaultsport ou https://
www.facebook.com/RenaultS-
portSeries/).

Atletismo do Brasil conquista mais cinco
medalhas nos Jogos Mundiais Militares

Revezamento 4x100 m campeão

O atletismo brasileiro assu-
miu na quinta-feira (24) a lide-
rança no quadro geral de meda-
lhas da modalidade nos Jogos
Mundiais Militares, que estão
sendo disputados em Wuhan, na
China. Foram cinco novos pódi-
os: ouro com Aldemir Gomes
Junior (200 m) e com os reveza-
mentos 4x100 m masculino e
feminino e duas pratas com Fer-
nanda Borges (lançamento do

disco) e Augusto Dutra (salto
com vara).

Depois de três dias de com-
petições no Estádio Five Rings
Sports Center, o Brasil soma 10
medalhas, sendo quatro de ouro,
quatro de prata e duas de bronze.
Bahrain está em segundo lugar,
também com 10 medalhas, mas
quatro de ouro, uma de prata e
cinco de bronze, seguido da Chi-
na, com sete (três de ouro e qua-

tro de prata).
A primeira medalha de ouro

do dia veio com Aldemir Gomes
Junior, nos 200 m, com o tempo
de 20.31 (novo recorde da com-
petição), com 0.1 de vento. O
carioca superou o ucraniano Ser-
gii Smelyk (20.58) e o domini-
cano Yancarlos Martinez (20.62).

Aldemir também fez parte
da equipe 4x100 m, campeã do
evento, com 38.68. Ele correu
ao lado de Rodrigo Pereira,
Derick Souza e Paulo André
Camilo, quebrando o recorde
da competição. No Mundial de
Doha, disputado no final de se-
tembro e começo de outubro,
o Brasil foi quarto colocado,
com novo recorde sul-ameri-
cano (37.72).  Campeão do
Mundial de Revezamentos de
Yokohama, no Japão, em maio,
o grupo venceu com tranquilida-
de. Oman ficou com a prata
(39.51) e a República Domini-
cana com o bronze (39.54).

Na final do 4x100 m femini-
no, o Brasil, formado pela ordem
com Bruna Farias, Vitória Rosa,
Lorraine Martins e Rosangela

Santos, garantiu o ouro, com
43.29, seguido da China (43.45)
e do Bahrain (44.24).

As medalhas de prata foram
conquistadas por Fernanda Bor-
ges, sexta colocada em Doha, e
medalhista no Pan-Americano de
Lima, no lançamento do disco
com 61,80 m. O ouro ficou com
a chinesa Bin Feng (64,83 m) e
o bronze com a grega Chrysoula
Anagnostopoulos (58,27 m).

A outra medalha de prata foi
alcançada por Augusto Dutra,
campeão sul-americano, no sal-
to com vara, com 5,50 m. O po-
lonês Pawel Wojciechowski le-
vou o ouro (5,60 m), enquanto o
russo Georgii Gorokhov ficou
com o bronze (5,40 m).

O Brasil também competiu
com Altobeli Silva nos 3.000 m
com obstáculos, quarto coloca-
do, com 8:30:47, e com Paulo
Sergio Oliveira (8º) e Alexandro
Melo (10º) no salto em distân-
cia, com 7,64 m e 7,54 m, res-
pectivamente.

A competição, em sua sétima
edição, prossegue até domingo
(27/10).

F
ot

o/
 R

od
ol

fo
 V

il
el

a

Vôlei Renata e EMS Taubaté Funvic
começam a decidir o Paulista 2019

CampeonatoCampeonatoCampeonatoCampeonatoCampeonato Paulista de Vôlei masculino

O Campeonato Paulista de
Vôlei masculino chega à reta fi-
nal. A partir desta sexta-feira, dia
25, Vôlei Renata e EMS Taubaté
Funvic começarão a definir qual
será o campeão da temporada
2019 do mais forte campeona-
to regional do país. O playoff
final melhor de dois jogos terá
o primeiro confronto em Tau-
baté, no ginásio Abaeté, a par-
tir das 21h30. O jogo de volta
será no dia 31, também às
21h30, mas no ginásio do Ta-
quaral, em Campinas. Se for
necessário, o Golden Set (set
extra de 25 pontos para o de-
sempate) será logo após a se-
gunda partida. Os dois jogos te-
rão transmissão ao vivo do Ca-
nal SporTV.

A vantagem do Vôlei Renata
de decidir em casa é fruto da
campanha perfeita na primeira

fase, quando terminou em pri-
meiro lugar invicto. Aliás, a tem-
porada tem sido bastante positi-
va para o time campineiro. Ven-
ceu a Copa São Paulo e, depois
de quatro edições parando nas
semifinais, voltará a fazer a final
do Paulista. Para chegar à deci-
são, a equipe passou pelo São
Judas Voleibol, nas quartas de fi-
nal, e Voleibol Um Itapetininga
nas semifinais. 

O EMS Taubaté Funvic, por
sua vez, mostrou que segue sendo
umas das forças do vôlei paulista
e nacional. O pentacampeão esta-
dual e que esteve nas últimas seis
finais, carimbou sua presença na
briga pelo título após um virada
incrível diante do Sesi - São Pau-
lo, ganhando na casa do adversário
no Golden Set, ratificando seu lu-
gar de destaque no esporte.

Com um elenco repleto de

destaques, todos com grande ex-
periência, a equipe tem tudo para
buscar mais um resultado posi-
tivo e, mais do que isso, fazer um
confronto de alto nível técnico
contra o Vôlei Renata. O time do

técnico Rena Dal Zotto eliminou
o São Francisco Saúde/Vôlei Ri-
beirão, nas quartas de final, e o
Sesi – São Paulo, nas semifinais.

 Mais informações no site
www.fpv.com.br  
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