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MP extingue multa adicional de
 10% do FGTS que ia para União

FNDE vai empenhar R$ 118,3 mi
para ensino médio integral
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Programa Previne Brasil quer incluir
50 milhões de brasileiros no SUS

Reforma da Previdência é
promulgada pelo Congresso

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,16
Venda:       4,16

Turismo
Compra:   4,00
Venda:       4,34

Compra:   4,58
Venda:       4,58

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

16º C

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

Previsão do Tempo

Faltando apenas quatro
provas para a definição dos
novos campeões da Associ-
ação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp), a dupla for-
mada por Hélio Bianchi e Al-
berto Otazú Otazú (AVSP/
Bianchi Automóveis/Cardo-
so Funilaria e Pintura/No

Kartismo: Dupla Bianchi/
Otazú defende liderança

 na F-4 Akasp
Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck) vai defender
a liderança no campeonato
de F-4 nesta quarta-feira
(13/11), quando será reali-
zada a partir das 21h30, a
37ª etapa do certame no
Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP).       Página 8

Stock Car anuncia nova
montadora para 2020

Toyota ingressará na competição com o Corolla
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O Campeonato Brasilei-
ro de Stock Car confirmou
que contará com mais uma
montadora a partir da tem-
porada 2020. A Toyota in-
gressará na competição com
o modelo Corolla, em uma
temporada na qual a catego-
ria também estreará um
novo projeto de carro, que
adotará monoblocos origi-
nais produzidos pelas fábri-
cas participantes e uma filo-
sofia mais alinhada com as
expectativas dos fãs de au-
tomóveis.              Página 8

Prova inédita com campeões
dos Sertões será na sexta

 e sábado, em Taubaté
CHIPS”. Com largada no Hotel
Ibis Styles (Av. Virgílio Cardoso
Pinna, 8043 – Taubaté), a disputa
terá um total aproximado de 90
quilômetros, em estradas vicinais
e propriedades particulares, de
terra e de asfalto, passando pela
antiga pista da Fazenda da CBA
(km 119 da Rodovia Presidente
Dutra), e também pelas cidades
de Caçapava e Caçapava Velha.
Cada etapa terá entre 30 e 35 qui-
lômetros: uma na sexta-feira, a
partir das 20 horas, e duas etapas
no sábado, das 10 às 14 horas.

“Será uma competição que
ficará para a história e reali-
zada por três diretores, refe-
rências do Rally de Regulari-
dade no País.               Página 8
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Fontoura/Minae: Campeões do Sertões 2019 (Production T2)
estarão no Desafio

Nesta sexta-feira e sábado
(15 e 16/11), a população de
Taubaté e arredores poderá

conhecer de perto uma prova iné-
dita de Rally de Regularidade:
“Desafio dos Gigantes SFI

O Brasil terá nesta semana
seu último compromisso pelo
Circuito Mundial de vôlei de
praia no ano de 2019. A cidade
de Chetumal, na costa leste do
México, recebe de quarta-feira
(13) a domingo (17) uma etapa

México recebe última
etapa de 2019 com

sete duplas brasileiras
buscando pódio

Fernanda Berti vibra com Bárbara Seixas (dir)

nível quatro estrelas do tour in-
ternacional. Apesar de ser o úl-
timo evento do ano, a etapa já
é válida pela temporada 2019/
2020 e contará com até sete
duplas brasileiras buscando
uma medalha.             Página 8
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Mourão diz que
África é

prioridade na
atuação externa

brasileira
O vice-presidente da Re-

pública, Hamilton Mourão,
disse  na terça-feira(12), que
a África é uma prioridade para
a atuação externa brasileira.
“A África é uma prioridade
perene para a nossa atuação
externa. Conforme o Brasil
se restabelece de uma grave
crise, essa aproximação reto-
ma o seu sentido natural”, dis-
se ao participar da abertura do
Fórum Brasil-África 2019.
Ele anunciou que em março de
2020 fará uma viagem aos paí-
ses do continente.

Para o vice-presidente,
os  países  afr icanos ,  em
crescimento econômico e
populacional urbano, apre-
sentam uma série de opor-
tunidades para expansão de
companhias brasileiras. “A
concentração dessa popula-
ção em áreas urbanas exigi-
rá volumosos investimentos
em infraestrutura,  energia,
transportes e produção de ali-
mentos”, ressaltou.    Página 3

Evo Morales
chega ao

México e diz
que houve

golpe de Estado
na Bolívia

O avião das Forças Arma-
das mexicanas, que levou Evo
Morales da Bolívia à Cidade do
México, pousou às 14h20 da
terça-feira (horário de Brasí-
lia). Ele chegou acompanhado
de Álvaro García Linera, seu
vice-presidente, que também
renunciou ao mandato no últi-
mo domingo, além de repre-
sentantes do corpo diplomáti-
co mexicano.

O chanceler do México,
Marcelo Ebrard, recebeu o ex-
presidente boliviano na porta
da aeronave.                  Página 3

O governo federal lançou
na terça-feira, (12), em cerimô-
nia no Palácio do Planalto, o
programa Previne Brasil que
altera procedimentos de repas-
se de recursos do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para os
municípios. A iniciativa visa
incluir mais pessoas nos pro-
gramas de atenção primária. A
expectativa do governo é incluir
50 milhões de pessoas em di-
ferentes programas dos SUS.
A previsão é de que os repas-
ses para os municípios tenham
um aporte de R$ 2 bilhões,
passando de R$ 18,3 bilhões
para mais de R$ 20 bilhões.

Segundo o governo, o novo

modelo vai aportar mais recur-
sos para os municípios que
melhorarem a saúde dos brasi-
leiros, especialmente nos ser-
viços de saúde da atenção pri-
mária, que cuida dos proble-
mas mais frequentes, como di-
abetes e hipertensão, através
de consultas médicas, exames
e vacinação.

Antes, a distribuição de re-
cursos era feita com base na
quantidade de pessoas residen-
tes e de serviços existentes em
cada município, sem conside-
rar o atendimento efetivamen-
te prestado pelas 43 mil Equi-
pes de Saúde da Família (ESF)
que atuam no país.   Página 4
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Rodrigo Maia e  Davi Alcolumbre

Quase nove meses depois
de ser oficialmente proposta
pelo governo, na terça-feira
(12), deputados e senadores,
em uma sessão conjunta do
Congresso Nacional, promul-
garam a reforma da Previdên-
cia.  O texto altera regras de
aposentadorias e pensões para
mais de 72 milhões de pesso-
as, entre trabalhadores do setor
privado que estão na ativa e ser-
vidores públicos federais.

Considerada um marco dos
300 dias do governo Bolsona-
ro,  a  solenidade presidida
pelo presidente do Congres-
so, senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) também foi acom-
panhada pelo presidente da
Câmara ,  Rodr igo  Maia
(DEM-RJ). Alcolumbre mini-
mizou a ausência do presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro e do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes na ses-

são. “Eu acho que não é sinal
de nada. A gente ás vezes faz um
cavalo de batalha por uma fo-
tografia. As emendas constitu-
cionais sempre foram promul-
gadas em sessões solenes es-
peciais do Parlamento brasi-
leiro. Nessas sessões muitas
delas o presidente da Repúbli-
ca e ministros não vieram.
Não será a presença do presi-
dente da República ou do mi-
nistro que vai chancelar esse
encontro, essa promulgação”,
avaliou Alcolumbre ao chegar
ao Senado.

O presidente do Senado
destacou ainda a importância do
trabalho do Congresso na apro-
vação da reforma da Previdên-
cia. “Promulgaremos as mu-
danças no sistema previdenci-
ário brasileiro, o maior dos úl-
timos 30 anos. Isso foi um es-
forço coletivo, de todos os par-
lamentares, da Câmara dos De-
putados, dos senadores”, disse.
Ainda segundo ele, a ideia é que
a Casa vote o segundo turno da
Pec Paralela à reforma da Pre-
vidência.                        Página 4

Prefeitura lança
 Programa Municipal de

Linguagem Simples

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou com vetos a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para 2020. A LDO estabelece que
o governo tem de apresentar, no
próximo ano, um plano de revisão
dos gastos tributários e dos subsí-
dios, que atualmente equivalem a

Bolsonaro sanciona com
vetos Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2020
4,6% do Produto Interno Bruto –
PIB, que é a soma dos bens e ser-
viços produzidos no país.

Segundo o governo, os ve-
tos foram decididos para bar-
rar dispositivos que contribuem
para elevação da rigidez do Or-
çamento.                       Página 4

A Eletrobras registrou lu-
cro líquido de R$ 716 mi-
lhões no terceiro trimestre
deste ano, mostrando recupe-

Eletrobras lucra
R$ 716 milhões no terceiro

trimestre de 2019
ração ante o resultado negati-
vo de R$ 2,2 bilhões observa-
do em igual período do ano
passado.                       Página 3
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Prefeitura lança Programa
Municipal de Linguagem Simples

Programa Especial de Parcelamento (PEP)
 do ICMS possui tecnologia Prodesp

Os contribuintes paulistas
com débitos do Imposto sobre
Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias (ICMS), ins-
critos e não inscritos na dívida
ativa, já podem aderir ao Progra-
ma Especial de Parcelamento
(PEP). No dia 6 de novembro, o
Governo de São Paulo publicou
o decreto 64.564/2019, que per-
mite a adesão dos contribuintes
até o próximo dia 15 dezembro.

Desenvolvido pela Prodesp,
Empresa de Tecnologia do Go-
verno, o sistema de parcelamen-
to conta com tecnologia de pon-
ta para atender as determinações
do Convênio ICMS nº 152/
2019, do Conselho Nacional de

Política Fazendária (Confaz).
“Mais uma vez nosso corpo

técnico conseguiu com toda a
sua agilidade e expertise desen-
volver um sistema 100% segu-
ro, confiável e com navegação
intuitiva para facilitar a vida do
cidadão”, afirmou André Arruda,
Presidente da Prodesp.

Monitorada 24 horas por dia,
em tempo real, a plataforma
abriga acordos realizados por
empresas ao longo das últimas
edições do PEP do ICMS, dos
anos de 2013, 2014, 2015/2016
e 2017, além de dados de 2019.

Como cada programa possui
uma legislação específica, esta-
belecida pelo Confaz, o grande

desafio da Prodesp foi manter o
sistema operante, respeitando as
particularidades de cada acordo.
Após o término do período de
adesão, o contribuinte pode
acessar o site para acompanhar
a evolução do processo de qui-
tação da sua dívida.

As empresas que aderirem ao
PEP e optarem pela quitação dos
débitos à vista terão uma redução
de 75% no valor das multas e de
60% nos juros. Para pagamentos
parcelados em até 60 meses, o
desconto será de 50% no valor
das multas e de 40% nos juros.

Já aqueles que optarem pelo
parcelamento da dívida, o valor
mínimo de cada prestação deve

ser de R$ 500, incidindo acrés-
cimos financeiros de 0,64%
a.m. para liquidação em até 12
parcelas; 0,80% a.m. para liqui-
dação entre 13 e 30 parcelas; e
1% a.m. para liquidação entre 31
e 60 parcelas.

Por meio do programa de par-
celamento e quitação de dívidas do
ICMS, a expectativa do Governo
do Estado é arrecadar cerca de R$
3,1 bilhões, destes R$ 650 mi-
lhões já devem estar disponíveis
nos cofres públicos em 2019.

Para consultar a página do
Programa Especial de Parcela-
mento, o cidadão deve acessar o
s e g u i n t e
endereço: www.pepdoicms.sp.gov.br.

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria de Inova-
ção e Tecnologia, lança o Progra-
ma Municipal de Linguagem
Simples, medida que busca sim-
plificar o jeito como a adminis-
tração municipal se comunica
com os cidadãos e cidadãs. Co-
ordenada pelo (011).lab, Labo-
ratório de Inovação em Gover-
no, a iniciativa propõe a simpli-
ficação da linguagem  de pro-
cessos e  documentos públicos
de forma respeitosa, amigável
e inclusiva.

Por meio do decreto de nú-
mero 59.067, assinado pelo
prefeito Bruno Covas, ficam ins-
tituídas ações que irão capacitar,
gradativamente, os servidores
públicos a facilitar o entendimen-
to dos conteúdos institucionais
por meio da utilização de lingua-
gem simples, frases diretas, de-

talhados passo a passo e tabelas
explicativas, reduzindo o uso de
siglas e termos técnicos.

“Nosso objetivo é diminuir a
distância entre a Prefeitura e as
pessoas, principalmente, aquelas
que mais precisam dos serviços
públicos. A simplificação do
acesso – como escrever de uma
forma que todos entendam com
maior facilidade - é parte impor-
tante do processo de inovação e
da melhoria do atendimento ao
cidadão”, destacou Daniel Annen-
berg, secretário municipal de Ino-
vação e Tecnologia.

A iniciativa de tornar a comu-
nicação da Prefeitura de São Pau-
lo mais simples tem como bene-
fícios a ampliação da transparên-
cia e o ganho significativo na qua-
lidade e na agilidade de atendi-
mento. O Programa Municipal de
Linguagem Simples também é

uma medida de democratização
de acesso e inclusão pois asse-
gura o direito dos cidadãos e ci-
dadãs pouco letrados e com di-
ferentes níveis de instrução*. De
acordo com a PNAD Educação –
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, de 2017, cerca de
um em cada cinco habitantes da
cidade de São Paulo não possui
instrução formal ou Ensino Fun-
damental completo.

“Queremos diminuir barrei-
ras, incentivar a transparência e a
participação social. Nossa gestão
é focada nas pessoas, no melhor
atendimento à população e na
busca constante por soluções ino-
vadoras para tornar uma São Pau-
lo cada vez menos desigual e
mais humana”, complementou
Annenberg.

O Programa de Linguagem
Simples vai atuar em duas fren-

tes: a primeira é a busca por do-
cumentos públicos que terão sua
linguagem simplificada. A segun-
da é engajar e capacitar servido-
res e servidoras para criar uma
comunidade de troca de expe-
riências práticas, disseminando
e incentivando o hábito e a cul-
tura de produzir conteúdos que
as pessoas tenham facilidade
para entender.

*Pesquisa divulgada pela
ONG Ação Educativa e pelo Ins-
tituto Paulo Montenegro, em
2018 aponta que três entre cada
dez brasileiros, com idade en-
tre 15 a 64 anos, são analfabe-
tos funcionais. Segundo o  Sis-
tema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) de
2017, apenas 5% dos estudan-
tes que terminam o terceiro ano
do ensino médio têm formação
adequada em português.

Operação Especial CPTM: GP Fórmula 1
começa na sexta-feira de feriado

A Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
terá esquema especial de opera-
ção na Linha 9-Esmeralda
(Osasco – Grajaú) para facilitar
o acesso ao Autódromo de Inter-
lagos neste domingo (17/11),
onde ocorre o Grande Prêmio
Brasil de Fórmula 1.

Das 15h30 às 18h, os trens
circularão com intervalos de 5
minutos entre as estações Pi-
nheiros e Grajaú e de 10 minu-
tos entre Osasco e Pinheiros.
Nos demais horários de domin-

go, o intervalo será de 10 minu-
tos em toda a linha.

Entre os dias 15 e 17, ha-
verá composições extras dis-
poníveis caso haja aumento
de demanda. Na sexta, que é
feriado, os intervalos serão de
10 minutos em toda a linha. Já
no sábado, das 6h às 18h, será
de 7 minutos e, nos demais
horários, de 10 minutos.

Também haverá reforço es-
pecial nas equipes da Linha 9-
Esmeralda e em estações es-
tratégicas como Luz e Aero-

porto-Guarulhos.

Compra antecipada de bi-
lhetes

A Estação Autódromo fica a
800 metros do portão de acesso
ao Setor G do Autódromo de In-
terlagos. Além dos orientadores
bilíngues, a estação contará com
placas e avisos sonoros com in-
formação em inglês e português.

Para agilizar o embarque
após o final do GP, a CPTM re-
comenda aos usuários a aquisi-
ção antecipada dos bilhetes,

preferencialmente com di-
nheiro trocado. A compra das
passagens nas bilheteiras pode
ser feita normalmente nos ho-
rários de funcionamento de to-
das as estações.

A média de embarques em
um sábado normal, na Estação
Autódromo, é de cerca de 4,5
mil passageiros e aos domingos,
de 3 mil. No fim de semana da
realização da Fórmula I, a movi-
mentação na estação gira em tor-
no de 13 mil pessoas, tanto no
sábado, quanto no domingo.

Projeto Guri abre temporada de matrículas
para o primeiro semestre de 2020

As inscrições para novos alu-
nos e alunas do Projeto Guri,
maior programa sociocultural
brasileiro, mantido pela Secre-
taria de Cultura e Economia Cri-
ativa do Estado, serão realizadas
de 25 de novembro a 6 de de-
zembro nos polos de ensino do
interior e litoral de São Paulo.

De acordo com representan-
tes da iniciativa, as matrículas
podem ocorrer em datas dife-
rentes em alguns polos. Ao todo,
são mais de 30 cursos gratuitos
de música para crianças, adoles-
centes e jovens de 6 a 18 anos
incompletos.

Para se matricular, os inte-
ressados devem comparecer ao
polo que desejam estudar, acom-
panhados pelos responsáveis, por-
tando RG ou certidão de nasci-
mento; comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração de fre-
quência escolar; e comprovante
de endereço para consulta.

Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, nem

possuir instrumentos ou realizar
testes seletivos. Os endereços
dos polos estão no
site www.projetoguri.org.br.

Sobre o Projeto Guri
Mantida pela Secretaria de

Cultura e Economia Criativa do
Estado, a iniciativa é o maior
programa sociocultural brasilei-
ro e oferece, nos períodos de
contraturno escolar, cursos de
iniciação musical, luteria, canto
coral, tecnologia em música,
instrumentos de cordas dedilha-
das, cordas friccionadas, sopros,
teclados e percussão, para cri-
anças e adolescentes entre 6 e
18 anos (até 21 anos nos Gru-
pos de Referência e na Funda-
ção CASA).

Cerca de 50 mil alunos são
atendidos por ano, em quase 400
polos de ensino, distribuídos por
todo o estado de São Paulo. Os
mais de 330 polos localizados
no interior e litoral, incluindo os
polos da Fundação CASA, são

administrados pela Sustenidos,
enquanto o controle dos polos
da capital paulista e Grande São
Paulo fica por conta de outra
organização social.

A gestão compartilhada do
Projeto Guri atende uma reso-
lução da secretaria que regula-
menta parcerias entre o gover-
no e pessoas jurídicas de direi-
to privado para ações na área
cultural. Desde o início, em
1995, o Projeto já atendeu mais
de 770 mil jovens na Grande
São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Sustenidos
Eleita a Melhor ONG de Cul-

tura de 2018, a Sustenidos ad-
ministra o Projeto Guri. Desde
2004, é responsável pela gestão
do programa no litoral e no in-
terior do estado de São Paulo,
incluindo os polos da Fundação
CASA. Além do Governo de São
Paulo, a Sustenidos conta com
o apoio de prefeituras, organi-
zações sociais, empresas e pes-

soas físicas.
Instituições interessadas em

investir na Sustenidos, contribu-
indo para o desenvolvimento in-
tegral de crianças e adolescen-
tes, têm incentivo fiscal da Lei
Rouanet e do Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente
(FUMCAD). Pessoas físicas
também podem ajudar. Saiba
como contribuir: http://
www.sustenidos.org.br/pessoa-
fisica/.

Patrocinadores e apoiado-
res do Projeto Guri

Sustenidos: CTG Brasil;
VISA; Bayer; WestRock; Micro-
soft; VALGROUP; Supermerca-
dos Tauste; Novelis; Caterpillar;
EMS; Capuani do Brasil; Pinheiro
Neto; Instituto CCR por meio da
CCR AutoBAn; Grupo Maringá;
AES Tietê; Faber Castell; Distribui-
dora Ikeda, ASTA; Mercedez-Benz;
Supermercados Rondon; Castelo
Alimentos, Raízen; Arteris; GRU-
PO GR; Pirelli; Tereos.

Barretos recebe R$ 5 milhões do Governo
do Estado para obras de recapeamento

O Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional, liberou R$ 5
milhões para obras de recapea-
mento de ruas e avenidas em
Barretos. A assinatura do convê-
nio ocorreu no sábado.

Os recursos serão aplicados
em recapeamento de vias da ci-
dade, que é um Município de In-
teresse Turístico (MIT). Barretos
também busca reconhecimento
como Estância Turística em ra-
zão de seus monumentos, lagos
e praças. A cidade se destaca no
panorama paulista pela força do
setor agrícola, ainda que a pecu-

ária seja a principal atividade eco-
nômica por mais de um século. A
cidade conta também com a Fes-
ta do Peão, tradicional evento do
gênero e recebe 1 milhão de vi-
sitantes anualmente.

“Os investimentos do Gover-
no do Estado nos municípios de
São Paulo chegarão a quem mais
precisa, o cidadão. As vias rece-
berão melhorias e quem ganha
são os moradores, que trafegam
ali diariamente e mesmo para
receber e se apresentar melhor
aos milhares de visitantes e tu-
ristas da cidade”, afirmou o Se-
cretário de Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi.
Os recursos liberados pelo Go-

verno será usados no recapeamen-
to das principais vias dos bairros
Celina, Aeroporto, América e Nova
América, que terão suas ruas e ave-
nidas beneficiadas com concreto
betuminoso usinado (CBUQ).

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional já havia articu-
lado o repasse de R$ 600 mil ao
município, para reconstrução de
galerias pluviais e nova pavimen-
tação asfáltica da Avenida 25,
intermediado através de emen-
da parlamentar do deputado es-
tadual Sebastião Santos.

“Hoje [sábado, 9] é um dia
muito importante para Barretos.
O Secretário Marco Vinholi, re-
presentando o Governador João
Doria traz um grande benefício,
atendendo a um pedido feito em
agosto, na Festa do Peão. Em
tempo recorde estamos assinan-
do o convênio, são R$ 5 milhões
do Estado, R$ 800 mil de con-
trapartida da Prefeitura”, afir-
mou o Prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila. Segundo ele, o
investimento vai resultar no re-
cape de cerca de 150 mil metros
quadrados, beneficiando mais de
10 mil pessoas.

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem

sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA”

(3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet des-
de 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Bra-

sil. No Twitter, CesarNetoReal
.

CÂMARA (SP)
O vereador João Jorge (ex-líder do prefeito João Doria, ex-

presidente do PSDB paulistano e ex-Secretário da Casa Civil do

prefeito Bruno Covas) tá mais que prestigiado enquanto candida-
to (pela reeleição em 2020) pelo bispo Samuel (dono da Assem-

bleia de Deus (Ministério Madureira) São Paulo    

.
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipado nesta coluna de política, tanto o câncer

como demais complicações - tipo tromboses - que atingiram o

ainda internado prefeito Bruno Covas vão dando a ele uma condi-
ção espiritual que já reflete nas intenções de votos das pesquisas

qualitativas (cerca de 20%)    

.
ASSEMBLEIA (SP) 
Caso Guto Zacharias (dirigente do MBL paulistano filiado ao

Cidadania ex-PPS) não confirme sua candidatura à vereança pau-
listana, o herdeiro da tradição baiana Marcelo Castro pode vir

candidato pelo NOVO. Em tempo: ambos trabalham no gabinete

do deputado Arthur ‘Mamãe Falei’ (DEM) 

.
GOVERNO (SP) 
João Doria segue firme e forte na campanha Presidencial 2022

(pelo seu PSDB ‘de centro’). Em menos de 1 ano de mandato já
realizou mais viagens e anúncios de reformas do que um mandato

inteiro, por exemplo de Fleury Filho (então no PMDB de Ores-

tes Quércia entre 1990 e 1994) 
.

CONGRESSO (BR)
Chegando o final do 1º ano dos reeleitos e eleitos 513 depu-

tados federais e 81 senadores, uma das conclusões é de que nun-
ca antes neste país (em tempos de 30 anos de Constituição e de

uma nova República) rolaram tantas histórias surreais em tão

pouco tempo. Tinha que ser no Brasil     
.

PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro começa a perceber o quanto pode ser otimizado o

fato do Lula (ex-Presidente e ainda dono do PT) ter ganho uma

‘liberdade’ temporária, com a agravante de estar (via ‘Ficha Lim-

pa’) sem os direitos políticos pra disputar as eleições 2022. Ló-

gicas de uma guerrilha a caminho da guerra    
.

PARTIDOS (BR)
De acordo com a atual legislação, sobre ficar temporariamente

sem filiação num dos 32 (com registro definitivo no TSE) parti-

dos políticos brasileiros, não somente o Presidente da Repúbli-

ca, mas também governadores, prefeitos e senadores podem dei-
xar os partidos, como deixará o filho ...  

.

POLÍTICOS (BR)
... e senador (RJ) Flávio, sem perder (infidelidade partidária)

as cadeiras que ocupam. Quanto ao nome de ‘Aliança’ Pelo Bra-

sil (APB), faz lembrar Aliança Renovadora Nacional (ARENA),

partido dos governos militares (hoje PP - PROGRESSISTAS),
linkando com a origem militar do capitão Bolsonaro    

.

E D I T O R
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto  foi se

tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Meda-

lha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de

Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com



Setor de serviços cresce 1,2%
em setembro, aponta IBGE
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Mourão diz que África é
prioridade na atuação

externa brasileira
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse  na ter-

ça-feira(12), que a África é uma prioridade para a atuação externa
brasileira. “A África é uma prioridade perene para a nossa atuação
externa. Conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise, essa
aproximação retoma o seu sentido natural”, disse ao participar da aber-
tura do Fórum Brasil-África 2019. Ele anunciou que em março de
2020 fará uma viagem aos países do continente.

Para o vice-presidente, os países africanos, em crescimento eco-
nômico e populacional urbano, apresentam uma série de oportunida-
des para expansão de companhias brasileiras. “A concentração dessa
população em áreas urbanas exigirá volumosos investimentos em in-
fraestrutura, energia, transportes e produção de alimentos”, ressaltou.

De acordo com Mourão, algumas empresas brasileiras já têm bus-
cado abrir espaço nesses mercados no continente. “Muitas empresas
brasileiras que atuam no mercado internacional têm expertise justa-
mente em setores de construção, energia e produção de alimentos.
Algumas dessas empresas, inclusive, já atuam há anos em mercados
africanos”, acrescentou.

Instabilidade global
Os países africanos representam uma oportunidade, na opi-

nião do vice-presidente, em um contexto global de pouco cres-
cimento econômico. “A economia global está em desacelera-
ção, especialmente pela apreensão causada pelas tensões co-
merciais, pelo desemprego e o endividamento de muitos paí-
ses, empresas e famílias. Em meio a esse contexto global, ex-
tremamente complexo, a África destaca-se como continente
que a economia mais cresce no mundo”, analisou.

Além das dificuldades econômicas, Mourão destacou que
outros elementos têm causado incertezas no cenário internaci-
onal. “Todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, estão
em permanente estado de alerta. Vivemos a transição do mode-
lo político-econômico pós Segunda Guerra Mundial para um
modelo ainda desconhecido que pode levar algumas décadas
até se consolidar” disse.

“Por outro lado, conflitos aparecem em todas as regiões e,
com isso, as ameaças transnacionais se multiplicam. São epi-
demias, surtos migratórios, guerra cibernética, crime organi-
zado, catástrofes ambientais e climáticas. Fenômenos dos mais
variados que desafiam as capacidades dos Estados e deixam in-
seguras as nossas populações”, enumerou sobre os problemas
enfrentadas em diversas partes do mundo.

Nesse contexto, Mourão ressaltou que o Brasil tem agido
de maneira a se adaptar às diferentes situações, com foco nos
resultados. “Nosso país tem procurado atuar de maneira flexí-
vel e pragmática diante do atual contexto de instabilidade glo-
bal”. (Agencia Brasil)

Evo Morales chega ao
México e diz que houve

golpe de Estado na Bolívia
O avião das Forças Armadas mexicanas, que levou Evo Mora-

les da Bolívia à Cidade do México, pousou às 14h20 da terça-
feira (horário de Brasília). Ele chegou acompanhado de Álvaro
García Linera, seu vice-presidente, que também renunciou ao
mandato no último domingo, além de representantes do corpo
diplomático mexicano.

O chanceler do México, Marcelo Ebrard, recebeu o ex-pre-
sidente boliviano na porta da aeronave. Morales acenou para a
imprensa, desceu as escadas do avião, ajeitou os cadarços do
sapato e se dirigiu aos jornalistas, para fazer o primeiro pronun-
ciamento em solo mexicano.

“Saudações, irmãos, agradeço a toda a delegação que nos acompa-
nhou. Estamos com Álvaro García Linera. Após a vitória em primeiro
turno, começou o golpe de Estado. Estamos há exatamente três sema-
nas e, na última etapa, infelizmente, a polícia nacional se somou ao
golpe. Queimaram tribunais eleitorais, atas, cédulas, sedes sindicais,
casas de autoridades do MAS [Movimiento al Socialista, partido de
Morales], saquearam e queimaram a casa da minha irmã, a minha casa
em Cochabamba. Tentaram saquear minha casa, mas os vizinhos me
defenderam. Muito obrigado, sou grato à defesa do povo”, afirmou
Morales, sereno, vestindo uma camisa de mangas curtas e calças jeans.

Morales apela a todos os bolivianos
O ex-presidente da Bolívia afirmou ainda que pediu a toda a po-

pulação boliviana que colabore para que não haja mais derramamen-
to de sangue. E agradeceu ao presidente do México, que “me salvou
a vida”. Segundo Evo Morales, no último sábado (9), quando chega-
va a Cochabamba, um membro do Exército mostrou mensagens e
chamadas que demonstravam um pedido para “entregá-lo em troca
de US$ 50 mil”. “Por isso agradeço, pois me salvaram a vida”, disse.

Morales ainda afirmou que seguirá na política. “Chegamos
aqui seguros graças ao México e suas autoridades. Enquanto eu
estiver vivo, seguimos na política. Segue a luta e estamos segu-
ros de que os povos do mundo têm todo o direito de serem li-
vres. Pensei que tínhamos terminado com a humilhação, mas há
grupos que não respeitam a vida e a pátria”.

“Meu pecado é que ideologicamente somos anti-imperialistas. Não
vou mudar ideologicamente. Sempre trabalhei pelos setores mais hu-
mildes, diminuímos muito a pobreza e isso vem para fortalecer a luta
dos povos. Muito obrigado”, finalizou. (Agencia Brasil)

O setor de serviços cresceu
1,2% no mês de setembro, fren-
te a agosto, divulgou na terça-
feira, (12) o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Com o resultado, o se-
tor acumula alta de 0,6% em
2019 e 0,7% no período de 12
meses encerrado em setembro.

O terceiro trimestre teve alta
de 0,6% na comparação com o
mesmo período de 2018, um de-
sempenho mais dinâmico que o do
segundo trimestre, que teve ape-
nas 0,1% de variação positiva.

Ouça na Rádio Nacional:
O IBGE constatou aumento

em quatro de cinco grupos de
atividades pesquisados. O único
que teve queda foi o dos servi-
ços de informação e comunica-
ção, com retração de 1% na
comparação com agosto.

O grupo de atividades que
engloba os setores de transpor-
tes, serviços auxiliares aos trans-
portes e correio cresceu 1,6%,
enquanto os serviços profissio-
nais, administrativos e comple-

mentares tiveram alta de 1,8%.
Os serviços prestados às famí-
lias tiveram expansão de 0,8% e
os outros serviços, de 0,5%.

As comparações com setem-
bro de 2018 apontam um cres-
cimento de 1,4% no setor de
serviços como um todo e expan-
são em três dos cinco grupos de
atividades pesquisados.

Nessa base de comparação,
os serviços de informação e co-
municação cresceram 2,2%, os
outros serviços, 11%, e os servi-
ços profissionais, administrativos
e complementares, 2,9%. Já o gru-
po dos serviços de transportes,
serviços auxiliares aos transpor-
tes e correio caiu 1,7%, e os ser-
viços prestados às famílias, 0,3%.

A pesquisa também permite
visualizar que 14 das 27 unidades
da federação tiveram alta em se-
tembro, em relação a agosto. São
Paulo (1,6%), Rio de Janeiro
(1,5%), Paraná (1,0%) e Distri-
to Federal (1,3%) se destacam.

Na comparação com o ano
passado, o número de estados
que registram crescimento cai

para 11, mas São Paulo e Rio de
Janeiro continuam com os prin-
cipais impactos positivos, puxa-
dos pelo segmento de tecnolo-
gia da informação. Já Bahia e Rio
Grande do Sul influenciam o re-
sultado negativamente, com o
desempenho do transporte rodo-
viário de cargas.

Turismo
O índice que acompanha as

atividades ligadas ao turismo
teve alta de 4,8% em setembro,
na comparação com agosto. A
alta recupera a retração de 4,5%
registrada em agosto e é com-
posta por um resultado positivo
em nove de 12 unidades da fe-
deração pesquisadas.

O estado de São Paulo teve
o maior crescimento, de 10,5%,
e outros destaques foi  a alta do
Distrito Federal, de 4,8%, e do
Rio de Janeiro, de 2,1%. A Bahia
teve o principal resultado nega-
tivo, de 3,7%.

Ao comparar os resultados
de 2019 e 2018, é possível ve-
rificar um crescimento de 1%

em setembro, que tem como
principal causa a expansão da
receita das empresas de locação
de automóveis. Outros serviços
importantes como o transporte
aéreo e rodoviário e os restau-
rantes pesaram negativamente
sobre o resultado.

Também nessa base de com-
paração, há destaque para os
avanços de São Paulo (1,9%) e
Rio de Janeiro (4,4%). As ativi-
dades turísticas cresceram 4,5%
em Minas Gerais na comparação
com o ano passado e caíram
7,6% no Paraná, 7,2% em Goi-
ás e 5,9% no Distrito Federal.

De janeiro a setembro, as
atividades turísticas acumulam
crescimento de 2,2% se os re-
sultados forem comparados com
os mesmos meses do ano pas-
sado. Mais uma vez, a locação de
automóveis se destaca, junto
com os hotéis e os serviços de
catering, bufê e outros serviços
de comida preparada. Por outro
lado, o transporte aéreo de pas-
sageiros acumula perdas. (Agen-
cia Brasil)

MP extingue multa adicional de
 10% do FGTS que ia para União

O governo extinguiu a multa
adicional de 10% do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) de demissões sem justa
causa. A decisão faz parte
da Medida Provisória 905, que
criou o Programa Verde e Amare-
lo, voltado para a criação de em-
pregos para os jovens. A MP foi
publicada na edição de terça-feira

(12) do Diário Oficial da União,
e não altera o pagamento da multa
de 40% para os trabalhadores.

A multa adicional foi criada
pela Lei Complementar 110, de
2001. Em outubro, o secretário
especial de Fazenda do Ministé-
rio da Economia, Waldery Rodri-
gues, anunciou que o governo
iria propor a extinção da multa.

Segundo o secretário, o fim
da multa abrirá uma folga de R$
6,1 bilhões no teto de gastos
para o próximo ano. Isso porque
o dinheiro da multa adicional
deixará de passar pela conta úni-
ca do Tesouro Nacional, não sen-
do mais computado dentro do
limite máximo de despesas do
governo. O dinheiro passa pelo

caixa do governo e é transferido
para a Caixa, gestora do FGTS.

Atualmente, as empresas pa-
gam 50% de multa nas demis-
sões sem justa causa. Desse to-
tal, 40% ficam com o trabalha-
dor. Os 10% restantes vão para
a conta única do Tesouro Naci-
onal, de onde são remetidos para
o FGTS.(Agencia Brasil)

Caixa reduz para 4,99% a taxa
de juros do cheque especial

A Caixa Econômica Federal
anunciou, na terça-feira (12), a
redução da taxa de juros do che-
que especial de 8,99% para
4,99% ao mês.

“A Caixa devolve à socieda-
de, e em especial aos mais hu-
mildes, os resultados recor-
des que teve, [com] redução
para abaixo de 5% [a taxa do
cheque especial]. É um ban-
co preocupado com a igual-
dade, com a distribuição de

renda. Isso é absolutamente
matemático e meritocrático”,
disse o presidente do banco,
Pedro Guimarães.

“Esse juros de 4,99% ainda
é extremamente elevado. Nós
continuamos automaticamente
estudando a contínua melhora
econômica do Brasil, e podere-
mos continuar abaixando, mas a
eventual piora também leva ao
aumento”, disse Guimarães.

A Caixa anunciou ainda uma

nova linha de crédito imobiliá-
rio indexado ao IPCA, com ta-
xas a partir de 2,95% ao ano mais
o IPCA, representando uma par-
cela 40% menor em relação ao
financiamento indexado à TR.

Resultado
O lucro líquido da Caixa

Econômica Federal cresceu
66,7% no terceiro trimestre do
ano em comparação com o mes-
mo período de 2018. Segundo o

balanço do terceiro trimestre do
banco divulgado  na terça-feira
(12), o lucro líquido chegou a R$
8 bilhões. Na comparação com
o segundo trimestre, o lucro lí-
quido teve alta de 90,6%, quan-
do foi registrado lucro de R$
4,212 bilhões.

A Caixa ainda anunciou
que mais de mil novos pontos
de atendimento serão abertos
até março de 2020. (Agencia
Brasil)

Eletrobras lucra R$ 716 milhões
no terceiro trimestre de 2019

A Eletrobras registrou lu-
cro líquido de R$ 716 mi-
lhões no terceiro trimestre
deste ano, mostrando recupe-
ração ante o resultado nega-
tivo de R$ 2,2 bilhões obser-
vado em igual período do ano
passado. A receita bruta alcan-
çou R$ 8,8 bilhões, alta de
9,7% ante o mesmo trimestre
de 2018.

O Ebitda (lucros antes de ju-

ros, impostos, depreciação e
amortização) da Eletrobras evo-
luiu 303%, comparativamente
ao terceiro trimestre do ano pas-
sado, somando R$ 2,8 bilhões.

O aumento na receita, no
valor de R$ 1 bilhão, contri-
buiu para o resultado positi-
vo da estatal.

Destacam-se o contrato de
comercialização de energia da
Usina Termelétrica Mauá 3 (UTE

Mauá 3), localizada no Amazo-
nas, e melhorias da gestão dos
ativos de geração, no montante
de R$ 250 milhões, relativos às
usinas geradoras de energia elé-
trica que tiveram suas conces-
sões prorrogadas pela Lei
12.783/2013.

O resultado foi influenciado
ainda pela redução de 17% dos
gastos recorrentes da Eletro-
bras com pessoal, material, ser-

viços de terceiros e outras des-
pesas, o que significou diminui-
ção em torno de R$ 371 mi-
lhões no trimestre.

No acumulado de janeiro a
setembro de 2019, a Eletrobras
teve lucro líquido de R$ 7,624
bilhões, superando em 1.985%
o prejuízo líquido de R$ 404
milhões apresentado nos pri-
meiros nove meses de 2018.
(Agencia Brasil)

Ministro diz que reforma da
Previdência já atrai investidores

Ao participar na terça-feira,
(12) de evento na sede do Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, no Rio
de Janeiro, o ministro de Infra-
estrutura, Tarcísio de Freitas,
disse que o governo tem se pre-
ocupado em criar  ambiente
amigável para negócios, e que
isso tem atraído investidores.
Segundo ele, algumas mudan-
ças têm colaborado para isso,
como a aprovação da reforma
da Previdência.

De acordo com o ministro,
já se observa uma expansão no
varejo, na atividade industrial e
recuperação moderada do em-
prego, que, com a retomada da
economia deve crescer ainda
mais. “Estamos realmente sen-
tindo os efeitos da retomada da
credibilidade. Credibilidade e
investimento são coisas que ca-
minham juntos”, afirmou,
acrescentando que considera

possível uma reavaliação em
breve da classificação de risco.

“A economia está dando os
primeiros impulsos na direção
do crescimento, tenho certe-
za que a reclassificação de ris-
co virá”, disse o ministro, que
participou na terça-feira, (12)
da 2ª Conferência Anual Ce-
bri-BNDES, na sede do banco,
no centro da cidade.

Para Freitas, o Brasil vive o
momento propício para atacar
um de seus principais proble-
mas, a infraestrutura, que vai
será alavancada para aumentar a
produtividade. Neste ano, afir-
mou, foram realizados 27 lei-
lões de infraestrutura, todos
bem-sucedidos. Para o próximo
ano, a intenção é fazer entre 40
e 44 leilões. “Uma meta bastante
ousada, mas possível, afirmou”.

Cronograma
O ministro da Infraestrutu-

ra disse que o governo não pre-
tende adiantar a realização de
leilões para escapar de 2022. 
Ele considera que o ano elei-
toral não vai interferir na rea-
lização dos certames. “Não há
perturbação nenhuma, ainda
mais em um país em que você
tem clareza de regras e esta-
bilidade de contratos. O Bra-
sil é um país que respeita con-
tratos”, ressaltou.

A expectativa é que os lei-
lões ocorram no final de 2021
ou início de 2022, mas, para
isso, o rito precisa ser segui-
do. “O processo começa com
o estudo de projetos que le-
vam de seis a oito meses para
ficar prontos. Depois tem a
audiência pública, que leva
entre 45 dias e 60 dias. Tem
um tempo para analisar e in-
corporar as contribuições que
saem da audiência pública e,
na sequência, fazer os ajustes

no contrato. Após essas eta-
pas, é preciso passar pelo Tri-
bunal de Contas da União para
emissão de parecer. Em se-
guida, há a publicação do edi-
tal”, acrescentou.

Conforme o ministro, o
governo procura dar um tem-
po dilatado entre a publica-
ção e o leilão para permitir
que o invest idor  estude e
consiga traduzir todas as pe-
ças. “A ideia é fazer o leilão
dos próximos aeroportos no
final de 2021 ou no início de
2022.”

Para Freitas, não há dis-
tinção entre o melhor ou o
pior  le i lão .  “Lei lão ,  para
nós, é igual filho. A gente
ama todos. O amor pelos fi-
lhos é o mesmo. A mesma
coisa é o  leilão de infraes-
trutura. Amamos todos igual-
zinho. Todo leilão é impor-
tante.” (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida
Interlagos, 492, Apartamento 63, BLOCO 11, Jardim Marajoara, São Paulo - SP,
CEP: 04660-000
1º leilão 19/11/2019 a partir das 15:00 horas
2º leilão 10/12/2019 a partir das 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, 1371,
Perdizes, São Paulo, SP.
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
WALTER REINTHAL KIWI, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF 645.848.608-15,
CI: 7.491.065- SP, Casado(A) com ANGELICA GOMES KIWI, Brasileiro(A), Estudante,
CPF 645.848.608-15, CI: 9.727.918-SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP.

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:A01899

13 - 14 - 15/11/2019
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O governo federal lançou na
terça-feira, (12), em cerimônia
no Palácio do Planalto, o progra-
ma Previne Brasil que altera pro-
cedimentos de repasse de recur-
sos do Sistema Único de Saúde
(SUS) para os municípios. A inici-
ativa visa incluir mais pessoas nos
programas de atenção primária. A
expectativa do governo é incluir 50
milhões de pessoas em diferentes
programas dos SUS. A previsão é
de que os repasses para os municí-
pios tenham um aporte de R$ 2 bi-
lhões, passando de R$ 18,3 bi-
lhões para mais de R$ 20 bilhões.

Segundo o governo, o novo
modelo vai aportar mais recursos
para os municípios que melhora-
rem a saúde dos brasileiros, es-
pecialmente nos serviços de saú-
de da atenção primária, que cui-
da dos problemas mais frequen-
tes, como diabetes e hipertensão,
através de consultas médicas,
exames e vacinação.

Antes, a distribuição de recur-
sos era feita com base na quanti-
dade de pessoas residentes e de
serviços existentes em cada mu-

nicípio, sem considerar o atendi-
mento efetivamente prestado pe-
las 43 mil Equipes de Saúde da
Família (ESF) que atuam no país.
Atualmente esses profissionais
atendem cerca de 90 milhões de
pessoas. A avaliação do governo é
de que as equipes podem atender
até 140 milhões de pacientes.

De acordo com o Ministério
da Saúde, os recursos serão dis-
tribuídos com base em três cri-
térios: o número de pessoas
acompanhadas nos serviços de
saúde, em especial as pessoas que
recebem  benefícios sociais, cri-
anças e idosos; foco no tratamen-
to de doenças crônicas como di-
abetes e redução de mortes de
crianças e mães; e ainda a adesão
a programas estratégicos, como
Saúde Bucal e Saúde na Hora, que
amplia o horário de atendimento
à população dos serviços, abrin-
do durante o almoço, à noite ou
aos fins de semana.

Outro ponto que também será
alterado é a forma de cadastra-
mento dos usuários do SUS, fei-
to pelos profissionais de saúde e

gestores no Sistema de Informa-
ção da Atenção Básica (Sisab). A
partir do lançamento do progra-
ma, esse cadastramento poderá
ser feito também pelo CPF e não
apenas pelo Cartão Nacional de
Saúde (Cartão SUS). De acordo
com o ministério, a alteração vai
facilitar que os profissionais de
saúde, a exemplo das Equipes de 
Saúde da Família (ESF) e Agen-
tes Comunitários de Saúde, rea-
lizem a busca ativa dos pacientes
em casos de retornos sobre exa-
mes, consultas, situação vacinal,
dentre outros.

“O vínculo do cidadão à equi-
pe permite o planejamento da
oferta de serviços nos municípios
e o acompanhamento adequado de
cada paciente evitando, inclusive,
que as pessoas recorram às urgên-
cias e emergências dos hospitais
para tratar doenças que poderiam
ter sido prevenidas na Atenção Pri-
mária e, desta forma, não teriam
evoluído para estágios mais graves
que são mais aflitivos para os pa-
cientes e elevam os custos no
SUS”, disse o ministério.

Indicadores
Outro ponto que sofreu alte-

ração é a quantidade de indicado-
res avaliados. Atualmente, 720
indicadores de saúde tem previ-
são de monitoramento, no entan-
to, de acordo com o governo, o
sistema de registro dessas infor-
mações não é alimentado na mai-
or parte dos municípios, o que
impossibilita o acompanhamen-
to real das condições de saúde
das pessoas.

Pela proposta do Previne Bra-
sil, agora serão monitorados 21
indicadores da saúde da popula-
ção. Eles precisarão ser informa-
dos regularmente para que os
municípios possam receber re-
cursos federais. A proposta pre-
vê que, em 2020 serão monito-
rados 7 indicadores, mais 7 em
2021 e mais 7 em 2022. Entre
eles estão a realização de consul-
tas pré-natais e vacinação em cri-
anças. O monitoramento de indi-
cadores será feito a cada quatro
meses, a partir de setembro de
2020. (Agencia Brasil)

Quase nove meses depois
de ser oficialmente proposta
pelo governo, na terça-feira
(12), deputados e senadores,
em uma sessão conjunta do
Congresso Nacional, promul-
garam a reforma da Previdên-
cia.  O texto altera regras de
aposentadorias e pensões para
mais de 72 milhões de pesso-
as, entre trabalhadores do se-
tor privado que estão na ativa e
servidores públicos federais.

Considerada um marco dos
300 dias do governo Bolsona-
ro, a solenidade presidida pelo
presidente do Congresso, sena-
dor Davi Alcolumbre (DEM-
AP) também foi acompanhada
pelo presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ). Al-
columbre minimizou a ausên-
cia do presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro e do minis-
tro da Economia,Paulo Guedes
na sessão. “Eu acho que não é
sinal de nada. A gente ás vezes
faz um cavalo de batalha por
uma fotografia. As emendas
constitucionais sempre foram
promulgadas em sessões sole-
nes especiais do Parlamento
brasileiro. Nessas sessões mui-
tas delas o presidente da Repú-
blica e ministros não vieram.
Não será a presença do presi-
dente da República ou do mi-
nistro que vai chancelar esse

Reforma da Previdência
é promulgada

pelo Congresso
encontro, essa promulgação”,
avaliou Alcolumbre ao chegar
ao Senado.

O presidente do Senado
destacou ainda a importância
do trabalho do Congresso na
aprovação da reforma da Pre-
vidência. “Promulgaremos as
mudanças no sistema previden-
ciário brasileiro, o maior dos
últimos 30 anos. Isso foi um
esforço coletivo, de todos os
parlamentares, da Câmara dos
Deputados, dos senadores”,
disse. Ainda segundo ele, a
ideia é que a Casa vote o se-
gundo turno da Pec Paralela à
reforma da Previdência. Se
aprovado, com o mínimo de 49
votos no plenário, o texto - que
abre caminho para que estados
e municípios adotem as mes-
mas regras para seus servido-
res por meio de uma lei ordi-
nária - seguirá para análise dos
deputados, onde terá que pas-
sar por uma Comissão Especi-
al e por dois turnos de votação.

A proposta inicial do gover-
no previa economia de R$ 1,2
trilhão em 10 anos. Com as al-
terações feitas pelo Congres-
so, caiu para R$ 800 bilhões no
mesmo período. As regras da
reforma entram em vigor ime-
diatamente com a promulgação
da emenda constitucional.
(Agencia Brasil)

FNDE vai empenhar R$ 118,3 milhões
para ensino médio integral

O Ministério da Educação
(MEC) divulgou nota  na terça-
feira (12) anunciando o empe-
nho de R$ 118,3 milhões do
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE)
para reforma e funcionamento
de escolas de ensino médio em
tempo integral (manhã e tarde)
em 18 estados.

Os recursos podem ser usa-
dos para contratação de obras
para escolas e compra de equi-
pamentos (despesas de capital)

ou para o pagamento de contas
como água, luz, telefone (despe-
sas de custeio).

O dinheiro faz parte da par-
cela do Programa de Fomento às
Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral. A primeira par-
cela  foi liberada em novembro
do ano passado. Ao todo, são
1.027 escolas que já participam
da iniciativa.

Dinheiro para estados
Portaria publicada no Diário

Oficial da União descreve o
volume de recursos a serem
repassados para cada estado.
Todas as regiões serão con-
templadas.

Oito estados com escolas
elegíveis são do Nordeste;
cinco do Norte; dois do Cen-
tro-Oeste, dois do Sudeste;
e um do Sul. O Ceará é o es-
tado que receberá mais re-
cursos para gastos de cus-
teio: R$ 15 milhões; e o Ma-
ranhão, para despesas de capi-

tal: R$ 10,2 milhões.
São beneficiárias escolas

que ofertam carga horária su-
perior a 35 horas semanais —
ou 7 horas diárias. A carga ho-
rária do ensino médio não in-
tegral no Brasil é de 20 horas
semanais - 4 horas por dia.
Com a reforma do ensino
médio sancionada em lei em
2017, a carga horária dos es-
tudantes secundários aumenta-
rá para 25 semanais ou cinco
horas por dia. (Agencia Brasil)

O ministro do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI),
Augusto Heleno, disse que a
conturbada situação política em
parte dos países da América do
Sul, como na Bolívia e na Vene-
zuela, não deverá ter grande in-
fluência sobre as conversas en-
tre os chefes de Estado que par-
ticiparão da 11ª Cúpula do Brics
(grupo que reúne Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul).

“Óbvio que, para os chefes de
Estado, isto é uma preocupação,
mas não acredito que vá influir
na pauta [do encontro], que é
muito bem definida”, declarou o
ministro em entrevista ao
programa Revista Brasil, trans-
mitida  pela Rádio Nacional,
da Empresa Brasil de
Comunicação (EBC).

Heleno não descartou a hi-
pótese de algum chefe de Esta-
do se manifestar ou mesmo
abordar os últimos aconteci-
mentos políticos durante a cú-
pula que ocorre  de hoje(13)
a quinta-feira (14), em Brasília.
Para ele, no entanto, mesmo que
isto aconteça, será de forma
“discreta, sem cobranças”.

“Não há possibilidade de ha-
ver qualquer tipo de discórdia
durante o Brics porque o grupo
não aborda estes temas políticos
e não cobra de seus integrantes

Instabilidade na
Bolívia não deve
pautar cúpula do
Brics, diz Heleno

posições semelhantes [consen-
suais]. Cada um pode ter sua po-
sição política que isto não influi
no desenrolar das conversas do
Brics”, acrescentou o ministro,
citando o presidente russo, Vla-
dimir Putin, que, ao contrário do
governo brasileiro, manifestou
apoio ao presidente da Bolívia,
Evo Morales. Segundo a impren-
sa russa, Putin disse  que preten-
de tratar da situação boliviana
durante um almoço com o pre-
sidente Jair Bolsonaro - fora,
portanto, da reunião de líderes.

“Pode haver alguma manifes-
tação particular em relação a
Evo Morales, mas não acredito
que isto vá ter influência na reu-
nião dos líderes”, comentou
Heleno, hoje.

Além de Putin, são espera-
dos para a Cúpula do Brics os
presidentes da África do Sul,
Cyril Ramaphosa, e da China, Xi
Jinping, e o primeiro-ministro
da Índia, Narendra Modi.

Presidida pelo Brasil, a reu-
nião tem como lema “Cresci-
mento Econômico para um Fu-
turo Inovador”. Segundo o Itama-
raty, serão discutidos, priorita-
riamente, temas relacionados à
ciência, tecnologia e inovação,
economia digital, saúde e com-
bate à corrupção e ao terroris-
mo. (Agencia Brasil)

Envolvido na Lava Jato, ex-grupo
Engevix fecha leniência de R$ 516 mi

O antigo grupo Engevix, uma
das principais empresas envolvi-
das nas investigações da Lava Jato
e que mudou de nome para Nova
Participações S.A., fechou um
acordo de leniência com a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) e
com a Controladoria-Geral da
União (CGU), no qual concordou
em pagar R$ 516 milhões em tro-
ca de poder fechar contratos com
o poder público.  

O valor, porém, não será pago
de uma vez, mas de modo parce-
lado até janeiro de 2046. A quan-
tia deve sofrer correção mone-
tária ao longo do período, segun-
do os órgãos de controle.  

Do dinheiro a ser pago, R$
315,84 milhões correspondem
somente ao que foi pago pela
empresa a título de propina nos
esquemas de corrupção investi-
gados pela Lava Jato na Petro-
bras. Com a leniência, a Nova
Participações poderá firmar
contratos inclusive com a petro-
leira estatal.

Outros R$ 105 milhões di-
zem respeitos às vantagens inde-
vidas auferidas pela empresa por
meio de contratos irregulares.
Por fim, mais R$ 95,44 milhões
serão pagos pela empresa a títu-
lo de multa, conforme previsto
nas leis Anticorrupção (12.846/

2013) e de Improbidade Admi-
nistrativa (8.429/1992). Todos
os recursos serão inteiramente
destinados à União e às entida-
des lesadas.

Além da repaginada na ima-
gem com a mudança de nome, a
empresa informou que se esfor-
ça para não se envolver em no-
vos casos de corrupção, implan-
tando “um sólido programa de
governança, ética e integridade
desde 2017, com a mudança na
gestão da companhia”, bem
como constantes treinamentos
obrigatórios anticorrupção para
seus funcionários.

“As negociações duraram

menos de 180 dias, oportunida-
de em que a empresa colaborou
com informações e provas so-
bre atos ilícitos cometidos por
mais de 100 pessoas físicas e de
80 pessoas jurídicas”, disse a
AGU por meio de nota.

Segundo os órgãos de con-
trole, o acordo estabelece a obri-
gatoriedade de aperfeiçoamento do
atual programa de integridade da
empresa, com a implementação da
certificação ISO 37.001, com foco
na prevenção da ocorrência de ilí-
citos e privilegiando em grau má-
ximo a ética e transparência na con-
dução dos negócios das empresas.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro sanciona com vetos Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2020

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou com vetos a Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2020. A LDO esta-
belece que o governo tem de
apresentar, no próximo ano, um
plano de revisão dos gastos tri-
butários e dos subsídios, que atu-
almente equivalem a 4,6% do
Produto Interno Bruto – PIB,
que é a soma dos bens e servi-

ços produzidos no país.
Segundo o governo, os vetos

foram decididos para barrar dis-
positivos que contribuem para ele-
vação da rigidez do Orçamento.

Entre as justificativas para os
vetos presidenciais, apresenta-
das em mensagem enviada ao
Senado, estão a criação de des-
pesas discricionárias, em meio
a uma situação de rigidez orça-

mentária e a necessidade de
cumprimento da meta fiscal,
além de dificuldades para o cum-
primento de prazos e contrarie-
dade ao interesse público.

Também foram apresentadas
como justificativa para os vetos
a abertura de margens a interpre-
tações subjetivas; restrição à
implementação de políticas pú-
blicas; confusão de conceitos de

órgãos orçamentário e setorial;
retirada de contrapartidas; inclu-
são de saldo de valores ainda não
repassados pelo Tesouro; e vício
de inconstitucionalidade.

A proposta de Orçamento Ge-
ral da União enviada à sanção pre-
sidencial previa que o governo dei-
xará de arrecadar R$ 330,61 bi-
lhões por causa dos incentivos fis-
cais em 2020. (Agencia Brasil)

Prefeitura do Rio recorre à Justiça
para encampar a Linha Amarela

A Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio (PGM) do Rio de Janeiro
recorreu novamente à Justiça, na
segunda-feira (11), para poder en-
campar a Linha Amarela.

O recurso pede a suspensão da
execução da liminar que impede o
cumprimento da Lei Complemen-
tar 213/2019, que estabelece a en-
campação da Linha Amarela, via
expressa que liga a Barra da Tijuca,
na zona oeste à Ilha do Governa-
dor, no acesso ao Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim/Galeão.

Em liminar, no dia 1º de no-
vembro, a juíza da 6ª Vara de Fa-
zenda Pública do Rio de Janeiro
Regina Lucia de Castro Lima de-
terminou que a prefeitura da capi-
tal não “poderá dar prosseguimen-
to a encampação da Linha Amare-
la, sem respeitar o devido proces-
so administrativo, que prevê inde-
nização à concessionária da via, a

empresa Lamsa”.
No despacho, a juíza diz que a

prefeitura não pode encampar o
serviço concedido “sem prévio
processo administrativo específi-
co sobre a proposta de encampa-
ção, assegurado o direito da con-
cessionária à ampla defesa; e sem
prévio pagamento da indenização.”
Além disso, diz a juíza, a indeni-
zação “não poderá ser simples-
mente compensada com os supos-
tos débitos discutidos nos autos
dos processos, sob pena de multa
diária de R$ 100 mil, a ser supor-
tada pelo Município do Rio de Ja-
neiro, na pessoa do prefeito”.

No pedido de suspensão da li-
minar, a PGM afirma que a medi-
da causa grave lesão à economia
pública ao prejudicar os usuários,
que pagam pedágios elevados, e ao
favorecer a concessionária, cujo
enriquecimento ilícito aumenta de

forma exponencial. A ação tam-
bém cita que liminar causa lesão
à ordem pública ao impedir o Po-
der Executivo de encampar a via,
ação esta autorizada por lei plena-
mente em vigor.

A Procuradoria informa ainda
ao tribunal que a concessionária,
chamada a se defender em proces-
so administrativo de 2018, recu-
sou-se a apresentar documentos
para comprovar os gastos nas
obras, “o que demonstra forte in-
dício de fraude e superfaturamen-
to. O mesmo acontece nos pro-
cessos judiciais: até o momento,
a Lamsa não apresentou ao juízo
recibos e notas fiscais que de-
monstrem os gastos que diz ter
efetuado”, diz a Procuradoria.

No pedido, a PGM informa
que auditorias feitas pela prefei-
tura demonstram que a concessi-
onária causou prejuízos de R$ 1,6

bilhão à população do Rio de Ja-
neiro. No documento, a Procura-
doria afirma, ainda, “que o valor
de mercado da Lamsa não chega a
R$ 150 milhões, insuficiente para
ressarcir a população dos prejuí-
zos causados. Assim, só resta ao
município encampar a concessi-
onária”, afirma no pedido.

Em nota, a concessionária La-
msa que administra a Linha Amare-
la informou que “desde dezembro de
2018 até hoje, a concessionária ob-
teve 13 decisões judiciais em seu
favor e nenhuma contra, demonstran-
do que não há embasamento legal
para os atos violentos e arbitrários
praticados pelo município do Rio de
Janeiro contra a concessão da Linha
Amarela. A Lamsa confia que a Jus-
tiça continuará cumprindo seu papel
e garantindo a preservação da legali-
dade e do estado democrático de di-
reito”. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49540 - CONTRATO: 102354129088-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 0235
CANDIDO RODRIGUES SILVA NETO, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF
082.469.918-17, CI 15.793.047 SSP, Solteiro(a), e cônjuge se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 2º andar do Edificio Moinho
Velho - Bloco A, integrante do Conjunto Residencial Parque das Torres, situado na Rua
Dr. Heitor Nascimento, 100, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, cabendo-lhe uma
vaga de garagem descoberta, em local indeterminado, no térreo do conjunto, com
todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 676.797,84
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 330.000,00

SÃO PAULO, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0045300-71.1973.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS NAVARRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO move uma 
ação de Desapropriação contra Archak Markossian, objetivando a área de 65,00m², parte do imóvel 
situado na Avenida Cantareira, nº 4.687, São Paulo/SP, contribuinte nº 070.012.033. Contestada a 
ação por Ardemis Markossian Meirelles de Carvalho, CPF 658.983.388-53. Para o levantamento dos 
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 

aos 13 de setembro de 2019.                 B 13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0106684-23.2012.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SERV MOOCA AUTO POSTO LTDA, 
CNPJ 51.764.041/0001-95, na pessoa de seu representante legal, a WILSON PEREIRA JÚNIOR, CPF 283.425.918-67, e a JOSÉ EDUARDO MENDES 
NOGUEIRA POVOAS, CPF 271.358.048- 05, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, 
para cobrança de R$ 107.992,43 (09.12.2011), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 3.269.092. Encontrando-se os executados 

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP , por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO
DE LABORATORIO, RG: 13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM
APARECIDA CRISTINA SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103-
SP, CPF 012.937.808-98 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, MAIOR, SECRETARIA, RG: 18.437.901-SP, CPF: 091.326.738-41. Imóvel
sito à: ESTRADA DO CAMPO LIMPO Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR
DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO PIRAJUSSARA,
BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO  SÃO PAULO/SP.
Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 03/12/2019, DAS
10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) AV. GUILHERME COTCHING, Nº 1170, VILA MARIA,
SÃO PAULO – AG. VILA MARIA - COD. 0273 e 2º Público Leilão: Dia: 23/12/2019,
DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) AV. GUILHERME COTCHING, Nº 1170, VILA
MARIA, SÃO PAULO – AG. VILA MARIA - COD. 0273, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº
70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária
em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas
e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato
nº 118164122008-0, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se
inscrit a no 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, sob nº 183.241.

São Paulo, 09 de Novembro de 2019
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.

SED: 450

09, 12 e 13/11/2019
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FAZ SABER, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, EDILENE LUCAS COTRIM,
brasileira, divorciada, engenheira química, RG nº 8.448.316-7-SSP/SP, CPF nº
049.731.118-64, domiciliada nesta Capital, residente na Rua Correia de Lemos, nº 637,
apartamento nº 111, Chácara Inglesa, ficam intimados a purgarem a mora mediante o
pagamento referente a 09 (nove) prestações em atraso, vencidas de 15/02/2019 a 15/10/
2019, no valor de R$83.758,81 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e
oitenta e um centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$83.809,83 (oitenta e três mil, oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos), que
atualizado até 03/01/2020, perfaz o valor de R$104.348,79 (cento e quatro mil, trezentos
e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua das Igrejas, nº
118, casa nº01 do Condomínio Residencial dos Ypês, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto
de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº 219.255. O pagamento haverá
de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí
nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores
desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da
mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do
pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei.
São Paulo, 08 de novembro de 2019. O Oficial. 12, 13 e 14/11
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Bioactive Biomateriais S.A.
CNPJ nº 09.474.192/0001-42 - NIRE 35.300.471.385

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária Extraordinária
Convocamos os acionistas da Bioactive Biomateriais S.A. (“Companhia”) para comparecerem, em primeira convocação, à AGOE, no 
dia 19/11/19, às 16:30 hs, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de Indaiatuba/SP, na Alameda Júpiter, nº 
1.010, Distrito Industrial Nova Era, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGE: A. Aprovar Política de Remuneração de 
Executivos, incluindo o plano de remuneração de executivos em ações e opções da Companhia; B. Ratificação (a) da contratação da 
Comatrix Soluções Ltda., CNPJ nº 05.397.116/0001-20, para prestação de determinados serviços à Companhia; (b) da delegação de 
poderes ao Conselho de Administração para eventual renovação do aludido contrato; e, diante da possibilidade de dupla interpretação, (c) 
da escritura da debênture quanto à opcionalidade da conversão, o Conselho deliberou, em favor dos debenturistas, que essa conversão é 
opcional, e pede a ratificação deste entendimento à Assembleia Geral Extraordinária, a ser seguido de submissão à Assembleia Geral de 
Debenturistas para efetiva retificação da escritura; C. Aumentar o capital social da Companhia, bem como aumentar o limite do capital social 
autorizado da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º, caput, e parágrafo 5º, do estatuto social da Companhia (“Estatuto 
Social”); D. Alterar o artigo 7º, caput, §§ 2º e 3º do Estatuto Social, de modo que (i) o Conselho de Administração passe a ser composto 
por até 7 membros; (ii) o Conselho de Administração passe a ser responsável por deliberar sobre a remuneração da Diretoria e gestão do 
programa de remuneração dos executivos em ações, dentro de limites a serem estabelecidos em assembleia geral extraordinária; e (iii) 
as decisões do Conselho de Administração passem a ser tomadas por maioria de votos dos presentes; E. Alterar determinados termos 
e condições da escritura particular da 2ª emissão privada de debêntures conversíveis em ações celebrada em 3/12/18, bem como de 
contratos de mútuo celebrados pela Companhia e terceiros no ano de 2019, de modo a conceder aos debenturistas e mutuantes da 
Companhia o direito de conversão imediata em ações ao preço de R$ 0,07 por ação; F. Emitir debêntures simples, em série única, pela 
Companhia, para distribuição, colocação e negociação privada no Brasil, nos termos do art. 52 e seguintes da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada; G. Autorizar o Conselho a deliberar sobre a emissão de determinados bônus de subscrição, a serem emitidos em favor dos 
debenturistas que aportaram após março de 2019, no sentido de preservar, na presente rodada de captação, a participação implícita 
destes debenturistas no capital da companhia que foi informada no road show; H. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem 
todas as medidas e assinarem todos os documentos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima; e I. Consolidação 
do Estatuto Social. Em AGO: A. Tomar as contas da administração da Companhia, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/18; e B. Eleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. Indaiatuba, 11/11/19. Felipe Ciotola Bruno - Presidente do Conselho de Administração. (09, 12 e 13/11/2019)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057042-88.2017.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF 
CATTAN, na forma da Lei, etc. Faz saber a Maria de Fátima de Medeiros CPF 254.769.168-06, que Eugenio Ermírio de 
Moraes ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 7.112,62(abril/18), referente ao cheque 000051, c/c 26213, ag. 
4779, Santander. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, 
podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem 
para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2019.                           [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1080720- 74.2013.8.26.0100 
(USUC 1308) 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) Silvano Parrete Pajaro, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Rubens Valdir de Freitas e Maria Eugenia Cristina de Freitas ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua João Baptista Ventura, nº 246 Vila Água Funda, 42º Subdistrito 
Jabaquara - São Paulo SP, com área de 234,49 m², contribuinte nº 310.036.0018-1, 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.                   [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1037076-50.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Luciano da Silva Castro CPF 
186.718.718-35, que Moacir Manzine ajuizou ação despejo 
por falta de pagamento, do salão comercial, à Rua Gregório 
Allegri 232A, Jd. Casa Blanca, e a cobrança de R$ 29.172,32 
(ago/14). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
conteste a ação ou efetue o pagamento do débito atualizado, 
independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 
evitando assim a rescisão do contrato, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.[12,13] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 
TRINTA DIAS. PROCESSO Nº 1092358-94.2019.8.26.0100 
O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 12ªVara da Família e Suces-
sões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ricardo Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
EVENTUAIS INTERESSADOS que Marco Antonio Biagiotti 
Pisani e Carolina Paladino Pisani, ajuizaram ação de Altera-
ção do Regime de Bens, da Comunhão Parcial de Bens, para 
o da Separação Total de Bens, na forma da Lei. Para conheci-
mentos de eventuais interessados na lide, foi determinada á 
expedição de edital, com prazo de 30 dias, a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
artigo 734, § 1º do CPC, o qual, por extrato, será afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2019.            [12,13] 
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
Rua Escorpião, nº 550, Apartamento 23, do tipo “D”, Parque Residencial
Santa Barbara, Itaquera, São Paulo - SP, CEP: 08330-570
2º leilão 19/11/2019 a partir das 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU
Nº 1371, Perdizes, São Paulo, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
WILSON SANCHEZ, Brasileiro(a), Metroviário, CPF 730.349.837-00, CI:
19.565.806-SSP/SP, Casado (a) com KATIA CRISTINA PINTO SANCHEZ,
Brasileiro(a), Bancária, CPF 090.368.648- 10, CI: 15.585.611-X SSP/SP.
Informações tel. (11) 932854559 ou Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP.

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B17309
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103767-38.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 38ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a Laércio Manzatto, CPF 095.988.678-89, que Suzano Papel e Celulose S/A, ajuizou contra ele e Transportadora 
São José de Capivari Ltda. e Ismael Manzatto, uma Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente, convertida, 
posteriormente, em Ação Indenizatória, para discutir fatos relativos à relação das partes e ao Instrumento Particular  
de Transação, assinado em 26.12.2016, bem como no tocante ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de 

que estavam na posse da empresa Ré, a qual foi parcialmente cumprida, tendo sido todos os réus devidamente intimados 
a respeito. Convertido o feito em Ação Indenizatória, e estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por  

 
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013709-60.2015.8.26.0002 
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de  
São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MERCADINHO 
E CASA DE DOCES ALTO DO RIVIE, CNPJ 15.224.633/0001-50, e a(o) CELSO ANDRE  
DE SOUSA, Brasileiro, CPF 323.688.678-13, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-se os executados em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA que 
recaiu sobre seu(s) bem(ns), conforme termo/auto de penhora ou certidão da ARISP disponível 
para consulta na internet. Fica advertido(a) de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 
(quinze) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). Será o presente edital, por extrato, 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 16 de setembro de 2019.                                  B 12 e 13/11

ISEC SECURITIZADORA S.A.
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 Agronegócio

da 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 12.1.1 do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª 
e 2ª Série da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, 
item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 2ª convocação 
para Assembleia Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 21 de novembro de 2019, às 12:00h, na Rua 
Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, 
nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, diante do fato das demonstrações contábeis do patrimônio 
separado desta Emissão não conterem ressalvas poderão ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente 
Assembleia Geral de Titulares de CRA não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não 
comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, 
respaldada na cláusula 12.6 que o quórum de instalação da presente assembleia dar-se-á mediante comparecimento 
de qualquer número de titulares dos CRA, sendo que o quórum de deliberação é de 50% dos titulares de CRA em 
circulação. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, 
por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia 
de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. 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 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@
isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.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. 
Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do 
respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à 
Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 12 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A. 

ISEC SECURITIZADORA S.A.
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 Agronegócio

da 1ª Série da 2ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula Oitava do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série 
da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA (“AGT”), a realizar-se no dia 21 de novembro de 2019, às 10:30h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 
21º andar, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar 
acerca da aprovação, ou não, das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do 
§3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas 
podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente AGT não seja instalada em primeira e segunda 
convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para 
fi ns de esclarecimento, e nos termos das cláusulas 8.4 e 8.5 do Termo de Securitização que o quórum de instalação da 
assembleia em primeira convocação de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um 
dos CRA em circulação e em segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em 
primeira e segunda convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos 
CRA em circulação presentes. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há 
menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, 
acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários 
para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores 
destes fundos. 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para 
gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.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. Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do 
respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à 
Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 12 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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ISEC SECURITIZADORA S.A.
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 Agronegócio

da 2ª Série da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 14.1 do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª 
Série da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 2ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 27 de novembro de 2019, às 13:00h, na Rua Tabapuã, 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, 
discussão e votação das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social encerrado em 30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos 
do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, diante do fato das demonstrações contábeis do patrimônio separado desta 
Emissão não conterem ressalvas poderão ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia 
Geral de Titulares de CRA não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de 
quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, respaldada na cláusula 
12.6 que o quórum de instalação da presente assembleia dar-se-á mediante comparecimento de qualquer número 
de titulares dos CRA, sendo que o quórum de deliberação é de 50% dos titulares de CRA em circulação. Os titulares 
dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento 
público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, 
mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. 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 Oliveira Trust Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e ger1.
agente@oliveiratrust.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. Os investidores e/ou 
procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de 
identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente 
Fiduciário. São Paulo, 12 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Rerratifi cação de Primeira Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital 
de rerratifi cação da convocação, vem por meio deste informar que devido ao feriado municipal do Dia da Consciência 
Negra (20/11/2019), resta alterada a data da 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”), para o dia 04 de dezembro de 
2019, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, 
Vila Nova Conceição, CEP: 04.544-051. Sendo assim fi cam ratifi cados os itens da ordem do dia das publicações dos 
dias 30/10/2019, 31/10/2019 e 01/11/2019, no Jornal O Dia SP. Para a convocação acima, os Titulares dos CRI que se 
fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para 
representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo 
menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os 
Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 12 de novembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.
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BVCP Snacks Participações S.A. – CNPJ/ME nº 34.535.563/0001-04 – NIRE 35.300.540.069
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/09/2019

Data, hora e local: 05/09/2019, às 10h00, na sede social da Companhia. Convocação e presença: Dispensada, face a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Cristiano Mathias Boccia, Presidente; Guilherme 
Figueiredo Siqueira Cunha, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1. Grupamento 
de Ações. Aprovar o grupamento da totalidade das 30.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, à razão de 
1.363,63 ações para 1 ação, passando o capital social a ser dividido em 22 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 
1.1. O Grupamento não implicará em alteração do valor do capital social, e as ações grupadas conferirão aos seus titulares 
direitos iguais aos atualmente previstos no estatuto social, sem quaisquer alterações aos direitos patrimoniais e políticos 
das ações. 2. Aumento do Capital Social. Aprovar o aumento do capital social, no valor total de R$1.533.517,20, mediante 
a emissão de 115.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, passando o capital social dos atuais R$300,00, 
dividido em 22 ações ordinárias após o grupamento definido acima, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas 
e integralizadas, para R$1.533.817,20, dividido em 115.022 ações ordinárias. 2.1. As novas ações ordinárias de emissão 
da Companhia, são, neste ato, totalmente subscritas pelos novos acionistas, que ora ingressam, e integralizadas à vista, 
na presente data, em moeda corrente nacional, na forma do boletim de subscrição (Anexo I da presente Ata), conforme os 
preços de emissão estabelecido nos referidos boletins de subscrição, fixado considerando o critério estabelecido pelo Artigo 
170, § 1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. 2.2. Os acionistas da Companhia renunciam expressamente, neste ato, 
aos seus respectivos direitos de preferência à subscrição das novas ações emitidas em decorrência do aumento de capital 
ora deliberado e acima aprovado. 2.3. Ato contínuo, foi aprovada a alteração da redação do Artigo 4º do Estatuto Social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$1.533.817,20, 
totalmente subscrito e integralizado e dividido em 115.022 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 3. Autorização 
para os Diretores. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações 
acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. Assinaturas: Mesa: Cristiano Mathias 
Boccia – Presidente; e Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 543.781/19-7 em 
14/10/2019. 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 02.09.2019
Data, Hora, Local: 02.09.2019, às 10hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, Secretário: Lucas Quintas 
Radel. Deliberação Aprovada: Alteração de endereço da fi lial da Companhia, situada Avenida Henry Wall de Carvalho, 
7020 A – Distrito Industrial – Teresina - PI. CEP: 64.027-461, CNPJ nº 08.623.970-0023-60, JUCESP NIRE 229.998.004-41, 
JUCEPI nº NIRE 229.001.645.98, passando a ter o seguinte novo endereço: “Fazenda Canabrava e São Francisco, s/n, Zona 
Rural. Altos – PI. CEP: 64.290-000”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.09.2019. Acionistas: Solví Participações 
S.A., por Celso Pedroso e Patricia Bicudo Barbosa; e Servy Participações S.A. por Lucas Quintas Radel e Célia Maria 
Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP 579.141/19-6 em 06.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007121-57.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)s EVENTUAIS HERDEIROS DE ESPÓLIO DE GENOVEVA BUENO LOPES DE GIMENEZ, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Neide Vieira Zampronio, objetivando a escritura definitiva do imóvel, 
situado na Rua: Pacheco Jordão, 343, Jardim Lisboa, São Paulo, SP, consistente no lote 5, da quadra 16, conforme Transcrição 
nº 140.604, do 12º CRI da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, adquirido através de Contrato Particular de 
Compromisso de Compra e Venda datado em 24/04/1975. Encontrando-se o(s) réu(s) 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(s) réu(s) 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 18 de setembro de 2019.                                                           [12,13] 
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Governo monta esquema
especial de segurança para

Cúpula do Brics
Um esquema especial de segurança foi adotado para garantir a

integridade dos participantes da 11ª Cúpula do Brics. O encontro
será de quarta-feira (13) a quinta-feira (14) em Brasília e reunirá os
presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, do Brasil, Jair
Bolsonaro, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, além
do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Responsável por, entre outras funções, analisar riscos e preve-
nir a ocorrência de crises, o ministro do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), Augusto Heleno, disse  na terça-feira (12) que o
aparato montado em toda a capital federal se assemelha aos esque-
mas já usados durante a Copa do Mundo de 2014 e na cerimônia de
posse de Jair Bolsonaro.

Além dos chefes de Estado, as comitivas estrangeiras devem
contar com ministros, empresários e outras autoridades. De acordo
com Heleno, são esperados cerca de 200 representantes dos demais
países do grupo.

Ainda que a reunião de líderes, encontros bilaterais, almoços e
demais agendas oficiais ocorram na área central de Brasília – princi-
palmente no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil - foi preciso pensar uma estratégia “discreta,
que não crie constrangimentos, mas garanta a segurança”, confor-
me explicou o ministro em entrevista ao programa Revista Brasil,
transmitido pela Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC).

 O ministro diz que sua pasta tem conhecimento muito grande na
área de segurança, mas também conta com a parceria de alguns paí-
ses visitantes. “Contamos com a ajuda dos países que trazem alguns
equipamentos de segurança que se somam aos nossos. Claro, riscos
há sempre, mas eles são mínimos quando você tem equipes compe-
tentes e levantamentos de inteligência detalhados que nos permitam
antecipar qualquer fato”, afirmou Heleno. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, 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: 03/12/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 1170, VILA MARIA, SÃO PAULO/SP - AG.
VILA MARIA, COD. 0273.

Contrato: 1.1816.4118.432-6- SED: 10323/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): CELIA RODRIGUES ROSA DA SILVA, BRASILEIRA, CASADA NO
REGIME  DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RG:
8.891.055, CPF: 003.417.868-61 e MARIA APARECIDA RODRIGUES ROSA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, SECRETÁRIA, RG: 12.198.221, CPF: 945.084.298-
15. Imóvel sito à: PRAÇA ALMIRANTE PENA BOTTO, Nº 5, AP 42, LOCALIZADO NO
5º PAVIMENTO OU 3º ANDAR DO BLOCO 09, INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
DENOMINADO CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA RICA, NO SITIO DO MATO DO
COXO, BAIRRO JABACAGUERA OU RIO BONITO, 32º SUBDISTRITO CAPELA DO
SOCORRO, SÃO PAULO/SP. Com a área útil de 52,3925m2 e a área comum de
6,04157m2 já incluída a correspondente a 1 vaga indeterminada no estacionamento,
perfazendo a área total construída de 58,43407m2, correspondendo-lhe a fração ideal
de 0,347223% no terreno e nas partes comuns do condomínio. Lance Mínimo Previsto:
R$ 324.351,59.

São Paulo, 13/11/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

13 - 22/11 - 03/12/2019

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 13/11/2019 A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77,
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e
comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B49622 - CONTRATO 811550024891-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1155
ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS, Brasileiro(A), Operadora de telemarketing, CPF
247.976.808-22, CI 18.132.036 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 1811 do Edificio Codema, situado a Rua
General Olimpio da Silveira, 196, Barra Funda, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios e garagem, se houver.

São Paulo, 28/10/2019
ARY ANDRE NETO

29/10 - 04  - 13/11/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS TRANSPORTADORES PROFISSIONAIS TERRA DAS ARTES

CNPJ Nº 07.970.546/0001-14
O Presidente do Conselho de Administração da  Cooperativa de Trabalho dos Transportadores
Profissionais Terra das Artes, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
senhores cooperados, que nesta data somam 149 (cento e quarenta e nove), em condições de votar, para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizado em 25 de novembro de 2019, na Avenida Elias
Yasbek, n.º 2.463, Centro, CEP nº 06803-000, Embu das Artes/SP, às 17h00m (dezessete horas), em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito de votar, em segunda convocação
às 18h00m (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos cooperados com direito de votar, e, em
terceira convocação, às 19h00m (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com
direito de votar, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA EM REGIME DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: I – Deliberações a respeito dos bens de propriedade Cooperativa; II – Assuntos
Gerais de interesse dos Cooperados. Embu das Artes, 12 de novembro de 2.019. Luiz Pereira Pires –
Presidente - Conselho de Administração.

M. Agresta Bens Imóveis Ltda.
CNPJ/MF nº 05.624.772/0001-18 – NIRE 35.217.993.175

Ata de Reunião de Sócios para redução do capital social
Data, Hora e Local: Aos 02/09/2019, às 16h00, na sede da sociedade. Convocação e Presença: Dispensada, face a 
presença da totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Áurea Daniella Zeglio Agresta Hobbs; Secretária: Denise Zeglio 
Agresta. Ordem do Dia: Consoante à cláusula 3ª do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social no valor de 
R$ 24.707.552,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se 
tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R$ 24.717.552,00, 
passará a ser de R$ 10.000,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que 
a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios. Deliberação Tomada por 
Unanimidade e sem Qualquer Restrição: Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas 
ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da 
Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 
02/09/2019. Assinaturas: Mesa: Áurea Daniella Zeglio Agresta Hobbs – Presidente; Denise Zeglio Agresta – Secretária.

M. Agresta Participações e Administração Ltda.
CNPJ/MF nº 73.145.427/0001-51 – NIRE 35.211.867.038

Ata de Reunião de Sócios para Redução do Capital Social
Data, Hora e Local: Aos 02/09/2019, às 17h00, na sede da sociedade. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Áurea Daniella Zeglio Agresta Hobbs; Secretária: 
Denise Zeglio Agresta. Ordem do Dia: Consoante à cláusula 3ª do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social 
no valor de R$ 4.670.900,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao 
capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de 
R$ 4.680.900,00, passará a ser de R$ 10.000,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do 
Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios. Deliberação 
Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição: Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e 
sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao 
objeto da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. São 
Paulo, 02/09/2019. Assinaturas: Mesa: Áurea Daniella Zeglio Agresta Hobbs – Presidente; Denise Zeglio Agresta – Secretária.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

FELIPE SANTOS DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR OPERACIONAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILLIANS GUEDES DE ARAUJO E DE ROSANGELA MARIA DOS SANTOS
OLIVEIRA. TALITA DE LIMA TAVARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FABIO MOREIRA TAVARES E DE MARIA DE FATIMA DE LIMA TAVARES.

MARCOS FERREIRA LIMA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
MUNICIPAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/06/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO FERREIRA LIMA E DE MARIA ANTONIA DE
LIMA. PATRICIA  FERNANDA SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA
PÚBLICA MUNICIPAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON SANTANA JUNIOR E DE MARLENE BEZERRA SANTANA.

ÉRIC VASCONCELOS DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE CGC,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (13/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VICENTE PEDRO DA CRUZ NETO E DE MARCIA REGINA GOMES DE
VASCONCELOS OLIVEIRA NETO DA CRUZ. MARIANA MOREIRA DE NOVAIS,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (13/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO TEIXEIRA DE NOVAIS E DE MARINEUMA MOREIRA ALVES.

JAIME LIMA DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO EM
JACARACI, BA NO DIA (27/08/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ONESIO RODRIGUES DE SOUSA E DE LAUDITE LIMA DE SOUSA. IVANILDA SABINO
DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM LIMOEIRO,
PE NO DIA (11/03/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ SABINO DE MELO E DE FRANCISCA MARIA DE MELO.

THALISON PORTELA BIRAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LOGISTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILLIAM VIANA BIRAL E DE ESTER LELIS PORTELA. LARISSA RIBEIRO
BURANELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE VENDAS, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (11/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GIULIO CESARE BURANELLO E DE MARLI SEVERINA RIBEIRO BURANELLO.

ÉRIK HENRIQUE FAGUNDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE ESTOQUE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISAURINO FAGUNDES E DE JUSSARA APARECIDA CORREIA
FAGUNDES. CINTIA  DO NASCIMENTO TOMAZ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/01/1996), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO TOMAZ DA SILVA E DE
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO TOMAZ DA SILVA.

DOUGLAS MUNIZ VARJÃO DE ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROJETISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/11/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VITORINO JOSÉ DE ABREU E DE CARMELÚCIA MUNIZ VARJÃO DE
ABREU. ELLEN PAULA DOS SANTOS ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LABORATORIO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO SERGIO ALVES E DE ROSIVANIA APARECIDA
DOS SANTOS ALVES.

CARLOS JOSÉ KOCH, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM JUNDIAÍ,
SP NO DIA (12/09/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EVALDO KOCH E DE ANGELA LUCAS BASCUÑANA KOCH. TÂNIA REGINA EUFRÁSIO, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM CATANDUVA, SP
NO DIA (20/07/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GEORGINO EUFRÁSIO E DE JÚLIA POSSEBON EUFRÁSIO.

GUSTAVO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TECNICO EM MECANICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS, SP,
FILHO DE LUIZ ANASTACIO DE OLIVEIRA NETO E DE SILVIA PEREIRA DUARTE DE OLIVEIRA.
DÉBORA LIMA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDECIR ANTONIO DA SILVA E DE ELISABETE LIMA DA SILVA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida Senador
Teotonio Vilela, Nº 4287, Apartamento 54, Tipo C, 5° Pavimento Ou Andar do prédio
24B, Tipo D, Edificio Liberia, Bloco 24, Condominio Residencial Nações Unidas, 32°
Subdistrito Capela Do Socorro, São Paulo/SP, CEP 04833-001
1º leilão 19/11/2019 a partir das 15:00 horas
2º leilão 10/12/2019 a partir das 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
EVANILDO DA ROCHA, Brasileiro(a), Industriário, CPF 047.241.848-33, CI: 13.796.926
SP, Casado(a) com MARIA LUCIA BACCO DA SILVA ROCHA, Brasileiro, Bancária,
CPF 114.488.598-16 CI: 16.298.214-8 SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP.

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B37478
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ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Agronegócio

da 1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 14.2.2 do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª 
Séries da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 21 de novembro de 2019, às 11:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, 
cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 4ª 
Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 
600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas 
automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia Geral de Titulares de CRA não seja instalada em primeira e segunda 
convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para 
fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRA que 
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRA em circulação e em segunda convocação com qualquer número, sendo que 
o quórum de deliberação em primeira e segunda convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação presentes na assembleia. Os titulares dos CRA poderão ser representados 
na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou 
abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais 
documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato 
social de gestores destes fundos. 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 Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
2.277, 2º Andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e 
para a assembleias@vortx.com.br, com cópia para o agentefi duciario@vortx.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. Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail 
à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 12 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.
CNPJ Nº 18.000.704/0001-20

Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital convocamos todos os sócios desta sociedade empresária a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 27 de 
Novembro de 2019, no endereço situado à Rua Tavares Bastos, nº 715, Vila Pompéia São Paulo/SP, CEP 05012-020, às 18:30 horas, em primeira convocação, 
instalando-se a assembleia no caso de presença mínima de 3/4 três quartos do capital social, em Segunda chamada às 19:00, com qualquer número de 
sócios presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Aprovação das alterações de contratos social e devidas exclusões; Resultado das 
ações trabalhistas e agradecimento aos sócios voluntários; Indicador de glosas; Análise da precificação dos valores de plantão; Impactos das ausências nas 
agendas; Indicador da HFoccus exigência do cliente; Atualização do sistema FVS; Vestimenta; Deliberação sobre o valor do plantão e repasse; Prestação de 
Contas-Financeiro; Esclarecimento de dúvidas sobre a RDC7 Da Anvisa - RESOLUÇÃO Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 bem como Assuntos Gerais.

São Paulo, dia 06/11/2019.
ALINE AMORIM AMARAL CARDOSO

SÓCIA ADMINISTRADORA

Convocação Assembleia Geral Extraordinária

09, 12 e 13

ISEC SECURITIZADORA S.A.
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 Agronegócio

da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 11.2 do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 
6ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” 
da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 21 de novembro de 2019, às 11:30h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 
21º andar, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  (a) exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries 
da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução 
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas 
automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia Geral de Titulares de CRA não seja instalada em primeira e segunda 
convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para 
fi ns de esclarecimento, nos termos da cláusula que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 
titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação e em segunda 
convocação, com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira convocação é de titulares de CRA 
que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação e em segunda convocação com 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos titulares dos CRA presentes na assembleia. Os titulares dos CRA poderão ser representados 
na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida 
ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os 
demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos 
e contrato social de gestores destes fundos. 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 Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-
mail, para gestao@isecbrasil.com.br e agentefi duciario@vortx.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. Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do 
respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à 
Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 12 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

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

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28/11/2019 às 11:00 horas, na sede social, Rua das 
Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, 
discussão e votação do relatório da administração das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2014; 31/12/2015;
31/12/2016; 31/12/2017 e 31/12/2018; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Embu das
Artes, 08 de novembro de 2019. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.

EDITORA MANIFESTO S/A
CNPJ: 02.317.034/0001-30 | NIRE: 3530045090-6 | Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária

Convoca-se os senhores acionistas a se reunirem na sede da empresa, situada à Rua Francisco Cruz, 67, sala 03, Vila Mariana, 

Roberto Sidney Davis Júnior - Diretor-presidente.
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BVCP Snacks Participações S.A. – CNPJ/ME nº 34.535.563/0001-04 – NIRE 35.300.540.069
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de setembro de 2019

Data, hora e local: 06/09/2019, às 10h00, na sede social da Companhia. Convocação e presença: Dispensada, face a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Cristiano Mathias Boccia, Presidente; Guilherme 
Figueiredo Siqueira Cunha, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1. Aumento 
do Capital Social. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor total de R$12.273.171,55, mediante a emissão 
de 884.978 novas ações ordinárias, passando o capital social, dos atuais R$1.533.817,20, para R$13.806.988,75, dividido 
em 1.000.000 de ações ordinárias. 1.1. As novas ações ordinárias, são totalmente subscritas pelos novos acionistas da 
Companhia, que ora ingressam, e integralizadas à vista, na presente data, em moeda corrente nacional, na forma dos boletins 
de subscrição que integram o Anexo II da presente Ata, conforme os preços de emissão estabelecido nos referidos boletins 
de subscrição, fixado considerando o critério estabelecido pelo Artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A.. 1.2. Os acionistas da 
Companhia renunciam expressamente, neste ato, aos seus respectivos direitos de preferência à subscrição das novas ações 
emitidas em decorrência do aumento de capital ora deliberado e acima aprovado. 1.3. Ato contínuo, foi aprovada a alteração 
da redação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação estabelecida no Estatuto Social 
da Companhia, reformado conforme o item 3 das deliberações desta Ata. 2. Reforma Integral do Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do Estatuto Social reformado e 
consolidado que integra o Anexo I da presente Ata. 3. Autorização para os Diretores. Autorizar os Diretores da Companhia a 
praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima. Arquivamento e Publicações: Por fim, os acionistas 
deliberaram o arquivamento desta Ata perante o Registro de Comércio, bem como que as publicações legais fossem feitas e os 
livros societários transcritos, para os devidos fins legais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Cristiano Mathias Boccia – Presidente; e Guilherme Figueiredo Siqueira 
Cunha – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 543.782/19-0 em 14/10/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

 BRATCHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 17.415.442/0001-00 - NIRE 35.227.202.839

Ata de Reunião de Sócios - Redução de Capital Social.
Aos 11/10/2019, às 11:00hs. Local: na sede social. Deliberação: (i) Fica aprovada a redução do capital social em R$
683.860,00, em virtude do mesmo ser excessivo ao objetivo social da empresa, passando o Capital Social de R$ 3.808.380,00
para R$ 3.124.520,00, totalmente subscrito e integralizado. O valor reduzido de R$ 683.860,00 será devolvido ao sócio
Ruy Amaral Chaves.

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1078047-06.216.8.26.0100. A Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira
Pinto, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Qualy-Flex Etiquetas e
Rótulos Adesivos Ltda - ME, CNPJ 17.679.014/0001-86, na pessoa de seu representante legal e a, Luiz
Carlos Teofi lo Junior, CPF 275.632.858-81 e Lindalva da Costa Teofi lo, CPF 157.774.688-02 que, Banco do
Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 123.755,67 (29/07/
2016), referente a Cédula de Crédito Bancário, emitida em 08/06/2015. Estando os executados em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso
em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação
de bens; com ou sem penhora, intimem-se 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. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei.

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0228169-24.2011.8.26.0100. O Dr. Fernando Antonio Tasso, Juiz de Direito
da 15ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Denoir Indústria Comércio Exportação Ltda,
CNPJ 63.082.531/0001-90, na pessoa de seu representante legal e a, Ricardo Lerner, CPF 273.439.018-
34 e Nilza Lerner, CPF 525.393.698-04 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou uma ação Monitória,
objetivando a cobrança de R$ 135.915,55 (janeiro/2012), referente Cartão de Crédito - Operação 46998827.
Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em
título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,12 de novembro de 2019.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1084597-80.2017.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda., MM. Juíza de
Direito 28ª Vara Cível do Foro Central Cível da comarca de São Paulo - SP na forma da lei, etc. Faz saber
CLIFE COMERCIAL LTDA EPP devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 57.253.973/0001-50; ANTONIO CESAR
ANASTASCIO devidamente inscrito no CPF/MF de n.º 979.446.458-91; que, Banco do Brasil S/A, ajuizou
Ação Monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 315.102,27 (trezentos e quinze mil e cento e dois
reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido
o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou
ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo. 13 e 14/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1041637-51.2013.8.26.0100. O Dr. Christopher Alexander Roisin, Juiz de
Direito da 11ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber ao corréu Eduardo Augusto Rodrigues
Conci, CPF 248.321.198-42 que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando
a cobrança de R$ 75.019,49 (12/06/2013), referente Contrato de Abertura de Crédito Conta Garantida nº
341.703.632, firmado 17/09/2009. Estando o corréu supramencionado em local ignorado, foi deferida sua
citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será e
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de novembro de 2019. 13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131452-25.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a CARLOS EDUARDO MILANO BERNAL, CPF 064.867.228-00 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de CINEMA PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA, para cobrança de R$ 88.410,34 (Novembro/2014), referente ao Termo de 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020616-32.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes 
Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a C.M. Welding Automotiva Ltda, CNPJ 04.837.104/0001-06, na pessoa de 
seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 
de São Paulo S.A., foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 52.027,90 (set/2019), corrigidos 
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em  

voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de  
10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias  
para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). 

 
de São Paulo, aos 17 de outubro de 2019.                      B 12 e 13/11

Serasa S.A.
CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80 - NIRE: 35.300.062.566

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 28 de novembro de 2019, às 11:30 horas, na sede social, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, 
Planalto Paulista, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Aprovar a transferência da 
sede da Serasa S.A. para Avenida das Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 
191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 
04794-000; (b) Em decorrência da aprovação da transferência mencionada no item (a), alterar o artigo 3º e 
consolidar o Estatuto Social; e (c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Cópias autenticadas de documentos 
de representação devem ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Companhia, até três dias úteis 
antes da Assembleia. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LILLY CHANG, 
REQUERIDO POR SIMONY CHANG KLEBES - PROCESSO Nº 1123114-57.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASILIO DE 
SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 29/07/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de LILLY CHANG, CPF 163.009.268-18, declarando-a absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. 

 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2019.   B 13/11

ISEC SECURITIZADORA S.A.
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

Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 13.2 do “Termo de Securitização 
de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 1ª 
Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 21 de novembro de 2019, às 12:30h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 
21º andar, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, discussão e 
votação das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª 
Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 
26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser 
consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia Geral de Titulares de CRA não seja instalada em 
primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, nos termos da cláusula 13.3 que o quórum de instalação da assembleia 
em primeira convocação é de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) mais um dos CRA em 
circulação e em segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira e 
segunda convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em 
circulação presentes na assembleia. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, 
emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do 
signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos 
necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social 
de gestores destes fundos. 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 SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br e emilio.neto@slw.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. Os investidores e/ou 
procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de 
identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente 
Fiduciário. São Paulo, 12 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

VARA CÍVEL  - FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP - aça João Mendes, s/n
-  6º andar - salas nºs 619/621 - Centro - CEP 01501-900-  fone: 2171.6080-  São
Paulo/SP - E-mail: sp4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO . Prazo: 20 dias.
Proc. nº 1043973-52.2018.8.26.0100.  O Dr. RODRIGO CESAR FERNANDES
MARINHO, MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI (RG
16.355.748-2 SSP/SP; CPF/MF 297.685.098-48), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARINA  lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança de R$3.716,35 (abril/
2018),  a ser atual izado e acrescido de juros, custas, honorár ios e demais
cominações legais, débito este referente a taxas condominiais vencidas, além
das que se vencerem no curso desta, relat ivas ao apto. 13 do condomínio
situado na Rua Itacema, nº 275, I taim Bibi.  Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em
03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA
o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas,
SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução
da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado CURADOR
ESPECIAL.  Será o presente, afixado e publicado. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2019.

JUIZ DE DIREITO -  RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO

13   e   14/11
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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: 03/12/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 1170, VILA MARIA, SÃO PAULO/SP - AG.
VILA MARIA, COD. 0273.

Contrato: 1.1816.4122.008-0 - SED: 450 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI

DEVEDOR(ES): JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO DE
LABORATORIO, RG: 13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM
APARECIDA CRISTINA SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103-
SP, CPF 012.937.808-98 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, MAIOR, SECRETARIA, RG: 18.437.901-SP, CPF: 091.326.738-41. Imóvel
sito à: ESTRADA DO CAMPO LIMPO Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR
DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO PIRAJUSSARA,
BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO  SÃO PAULO/SP.
Contendo  a área útil de 54,4820m2, a área comum coberta de 6,7384m2, área comum
descoberta de 23,7402m2, perfazendo a área total de 84,9606m2, e fração ideal de
0,185528757% no terreno do edifício, com direito ao uso de um local indeterminado
para estacionamento de automóvel de passeio. Lance Mínimo Previsto: R$ 553.659,40.

São Paulo, 13/11/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

13 - 22 - 03/12/2019

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 13/11/2019 A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77,
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e
comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B49579 - CONTRATO 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(A), Operador, CPF 264.918.184-20, CI
223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro(A), Do
lar, CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 1º andar do blovo 7B,
designado Edificio Prinicpe George, integrante do Portal dos Princeipes, no 29º subdistrito
- Santo Amaro, situado a Rua Luiz de Oliveira, 260, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios e vaga nº 16, localizada no estacionamento 3, integrante do
Portal dos Principes.

São Paulo, 28/10/2019
ARY ANDRE NETO
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1004023-68.2018.8.26.0348 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: Fefisa Centro Educacional João Ramalho Ltda Requerido: Sabrina
Casemiro dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004023-
68.2018.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo,
Dr(a). Rodrigo Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SABRINA CASEMIRO DOS SANTOS,
Brasileiro, RG 38.660.462-9, CPF 389.181.878-58, com endereço à Estrada Maua e Adutora Rio Claro, 1634,
Jardim Ipe, CEP 09390-500, Maua - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fefisa Centro
Educacional João Ramalho Ltda, alegando em síntese: 1- O Réu efetuou sua matricula no curso de Educação
Física, firmando contrato de prestação de serviços (doc.) com a Autora no ano de 2015, com validade renovações
automáticas; 2- a despeito da regular prestação dos serviços, o Requerido não efetuou o pagamento integral
das mensalidades, ficando as parcelas vencidas no período, restando, pois, inadimplente quanto aos valores
devidos de Fev/Dez de 2015, em razão da prestação dos serviços educacionais que lhe foram ofertados,
restando uma dívida atualizada até o mês de Fevereiro de 2018, no valor total de, R$11,507.18 (onze mil,
quinhentos e sete reais e dezoito centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, ou ao cumprimento e o pagamento de
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (NCPC, art. 701, caput) e nesse
prazo o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento
de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). 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 Maua, aos 22 de outubro de 2019. 12 e 13/11

EDITAL  DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0017818-69.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Desconsideração da Personalidade Jurídica Requerente:
Marte Comercio de Metais Ltda Requerido: Alipio Carlos Gomes EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0017818-69.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ
SABER a(o) JULIANA DA SILVA GOMES, CPF 356.072.608-52 e ALIPIO CARLOS GOMES, , CPF
007.688.768-50, que Marte Comercio de Metais Ltda nos autos de Cumprimento Provisório de sentença nº
0008948-35.2017 requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada Triângulo Comércio
de Policarboneto e Vidros Ltda – ME, sendo deferido iniciando-se o presente incidente. Estando os requeridos
em local incerto e/ou não sabido foi determinado sua CITAÇÃO por Edital para que no prazo de 15 (quinze)
dias a fluir após o decurso do presente Edital apresente manifestação e provas cabíveis nos termos do artigo
135 do CPC, nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio.. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de Novembro
de 2019. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi. 12 e 13/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1043220-95.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Maxim Administração e Participações Ltda. Executado: Junmin
Jiang Me (as-08) EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043220-95.2018.8.26.0100
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 Junmin Jiang Me (AS-08), CNPJ/MF nº 27.646.327/0001-91,
que MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PAR TICIPAÇÕES LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 20.570,63, referente ao não pagamento do aluguel do imóvel.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 15 de outubro de 2019. 12 e 13/11

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1012301-26.2018.8.26.0100. A Dra. LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber Jin Bangqing (CNPJ/MF nº 13.743.165/
0001-03) que MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 32.915,23, referente ao não pagamento do aluguel do imóvel.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente, afixado e publicado. São Paulo, 28/08/19. 12 e 13/11

BONANZA SECURITIZADORA S/A. - CNPJ (Em Contituição) - Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima - Data, Hora e Local: 16/09/2019, às 10h20, 
na Rua Coelho Lisboa, 61, 7º andar, Sala 76, Cidade Mãe do Céu, São Paulo/SP, o qual servirá de sede para a companhia que ora se constitui. Presença: A totalidade dos Acionistas Funda-
dores da companhia representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada 
a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: A totalidade dos acionistas 
fundadores e subscritores do capital social que são: Estela Maris Gonzalez Fernandes, brasileira, solteira, empresária, RG 29.236.396-5/SSP-SP, e CPF 303.822.078-74, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP; Fabiana Gonzalez Fernandes, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, RG 32.876.348-2/SSP-SP, e CPF 293.681.748-06, 
residente e domiciliada em São Paulo/SP; e Luis Gustavo Gonzalez Fernandes, brasileiro, solteiro, empresário, RG 43.990.498-5/SSP-SP, e CPF 368.056.328-03, residente e domiciliado 
em São Paulo/SP; conferindo com o Boletim de Subscrição. Assumiu a presidência da Assembleia, por aclamação dos presentes, o acionista Luis Gustavo Gonzalez Fernandes, que 
convidou a mim Fabiana Gonzalez Fernandes, para secretariar os trabalhos, o que aceitei. Ordem do Dia: 01- Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e 
aprovação do Estatuto Social; 02- Aprovação do Capital, Boletim de Subscrição e forma de integralização das ações; 03- Eleição da primeira diretoria e respectiva remuneração; 04- Eleição 
do Conselho Fiscal; 05- Declaração de desimpedimento da Diretoria eleita; 06 - Lavratura da Ata em forma de sumário. Deliberações: Inicialmente o Senhor Presidente comunicou ter em 
mãos o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos, o qual foi por mim lido e segue apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo 
os dois instrumentos num todo, único e indivisível. O Senhor Presidente, em atendimento ao item 01 da Ordem do Dia, submeteu-o à discussão, sendo em seguida aprovado por unanimidade 
e declarou então definitivamente constituída a Bonanza Securitizadora S/A, sociedade anônima de capital fechado, a qual iniciará suas atividades na data do arquivamento desta Ata 
na JUCESP e cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário. 02- Capital Social - Os acionistas aprovaram por unanimidade e deliberaram que o Capital Social será 
de R$600.000,00, dividido em 600.000 ações ordinárias nominativas de valor unitário de R$1,00, totalmente subscrito e será integralizado da seguinte forma: 10% do capital deverá ser 
integralizado pelos acionistas fundadores em moeda corrente nacional e depositado em instituição financeira nacional, até a data de protocolo da Ata de Assembleia Geral de Constituição, 
perante a JUCESP e os restantes 90%, também em moeda corrente nacional, no prazo máximo de 360 dias após o registro desta Ata e dos estatutos na mesma Junta Comercial. Os acionistas 
fundadores, a seguir nomeados, aprovaram também, por unanimidade, o Boletim de Subscrição em anexo. Restou estabelecido que a subscrição e integralização das ações será efetuada da 
seguinte forma: A acionista Estela Maris Gonzalez Fernandes subscreve 200.000 ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 200.000,00, que corresponde a 1/3 do capital social; a 
acionista Fabiana Gonzalez Fernandes, já qualificada, subscreve 200.000 ações ordinárias nominativas, no valor de R$200.000,00, que corresponde a 1/3 do capital social; e o acionista, 
Luis Gustavo Gonzalez Fernandes, já qualificado, 200.000 ações ordinárias nominativas, no valor de R$200.000,00, que corresponde a 1/3 do capital social; Aprovaram também o Boletim 
de Subscrição, o qual segue em anexo e fará parte integrante desta Ata. 03- Eleição da Diretoria e remuneração: o senhor Presidente deu início à votação, para a composição da primeira 
Diretoria da Companhia, para o período de 02 anos, a iniciar na data do arquivamento desta Ata de Constituição e dos Estatutos na JUCESP e findar, com a eleição da próxima Diretoria, a qual 
será eleita na AGO que aprovar as contas do exercício de 2020, prevista para os quatro primeiros meses de 2021, os seguintes senhores: O acionista Luis Gustavo Gonzalez Fernandes, 
anteriormente qualificado, para o cargo de Diretor Presidente e Administrativo, a acionista Fabiana Gonzalez Fernandes, já qualificada, para o cargo de Diretora Vice-Presidente e Financeiro; 
e a acionista Estela Maris Gonzalez Fernandes, acima qualificada, para o cargo de Diretora Comercial, tendo sido destinado para a remuneração global anual da Diretoria a importância 
de até R$36.000,00 a ser dividido entre eles em reunião da própria diretoria. 04- Conselho Fiscal: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, 
não foi constituído e nem instalado o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem. 05- Declaração de Desimpedimento da Diretoria: Os Diretores declaram, 
sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da companhia, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados 
por ato da Comissão de Valores Mobiliários. 06- Lavratura da Ata: Foi aprovada por unanimidade dos acionistas a lavratura desta Ata em forma de sumário, sendo ainda dispensadas as 
assinaturas na sua publicação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia geral de constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada, vai pelo Presidente e por mim e pelos demais acionistas assinada e rubricada as 03 vias. 
Luis Gustavo Gonzalez Fernandes - Presidente - Diretor Presidente e Administrativo - Acionista Fundador; Fabiana Gonzalez Fernandes - Secretária da Assembleia - Acionista Fundadora; Estela 
Maris Gonzalez Fernandes - Acionista Fundadora; Fausto Gomes Alvarez - OAB/SC 13.734. JUCESP NIRE 3530054396-3 em 30/10/2019.
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º Sob a denominação de “Bonanza Securitizadora S.A.” fica constituída uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, que girará sob o nome de fantasia “Bonanza Securitizadora” e se regerá por este estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2º A sociedade 
terá por sede administrativa e foro jurídico na Rua Coelho Lisboa, 61, 7º andar, Sala 76, Cidade Mãe do Céu, CEP 03323-040, São Paulo/SP, sendo-lhe facultado abrir filiais, sucursais, agências, 
escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação Conjunta da Diretoria. Artigo 3º O único objeto da companhia consiste, especificamente, na securitização 
de ativos empresariais e realizar negócios pertinentes, ou relativos à securitização de ativos. Artigo 4º O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital Social, Ações e outros Títulos e Valores Mobiliários: Artigo 5º O capital social é de R$600.000,00, dividido em 600.000 ações ordinárias nominativas de valor nominal uni-
tário de R$1,00, indivisíveis em relação à sociedade. §1º A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, observando o disposto nos 
artigos 24 a 26 da Lei 6.404/76. §2º As ações, os títulos múltiplos, ou, as cautelas serão controladas no livro próprio de ações nominativas e quando emitidas, serão assinadas pelo Diretor 
Presidente/Administrativo, juntamente com o Diretor Vice-Presidente/Financeiro. §3º A companhia poderá, também, emitir debêntures conversíveis, ou não, em ações preferenciais e ainda 
certificados de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado, os quais também serão controladas 
no livro próprio, e quando emitidos, serão assinados pelo Diretor Presidente/Administrativo, juntamente com o Diretor Vice-Presidente/Financeiro, observando o disposto no Capítulo V da Lei 
6.404/76. Artigo 6º Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º No caso de venda de ações ordinárias nominativas, os acionistas terão 
preferência na aquisição em relação a terceiros, em igualdade de condições. Artigo 8º - O capital social poderá ser aumentado, por deliberação de ¾ das ações com direito a voto, possuindo 
os acionistas o prazo de 30 dias, a contar da data da Assembleia que deliberou o aumento, para o exercício do seu direito de preferência na subscrição das ações. §Único - Havendo a desis-
tência expressa ou passagem do prazo referido no caput deste artigo, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcio-
nalidade em relação ao capital subscrito. Capítulo III - Da Administração da Companhia: Artigo 9º A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 3 membros, acionis-
tas ou não, residentes e domiciliados no país, sendo: Diretor Presidente e Administrativo, Diretor Vice-Presidente e Financeiro e Diretor Comercial, que serão eleitos por um período de 02 anos 
e cujos mandatos e poderes, exceto deliberação unânime dos acionistas em contrário, terminarão sempre na AGO que aprovar as contas do último exercício da sua gestão. §1º Os Diretores 
poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será imediata, independentemente de qualquer caução, ou garantia de sua gestão, com a assinatura no livro de presença da Ata de Assembleia 
que os elegeu. §2º Os Diretores poderão perceber remuneração, a título de pró-labore, o qual será fixado anualmente pela AGO, considerando a responsabilidade e o tempo exigido pelo 
cargo, competência e reputação do profissional eleito. §3º No impedimento ou afastamento temporário do Diretor Presidente/Administrativo, assume o Diretor Vice-Presidente/Financeiro e 
na falta deste o Diretor Comercial. §4º Em caso de vaga por falecimento, renúncia, ou por qualquer outro impedimento, ou ausência de Diretor, será convocada uma Assembleia Extraordiná-
ria a qual escolherá o substituto, cuja gestão terminará com a cessação do impedimento ou da ausência, quando de caráter temporário, ou, quando definitivo, com a posse dos novos Direto-
res eleitos pela AGO que seguir. Artigo 10. Compete à Diretoria os mais amplos poderes de gestão, representação e administração da sociedade, necessários a que se realize integralmente 
o objeto social, obedecidas, na ordem, as disposições deste Estatuto e, no que não o contrariarem, as determinações do Artigo 144 da Lei 6404/76 podendo Isoladamente: representar ju-
dicial e extrajudicialmente a sociedade, recebendo citações iniciais, notificações e intimações, firmar compromissos concernentes ao objeto social; assinar todos e quaisquer documentos, pú-
blicos ou particulares, termos, papéis e contratos de qualquer natureza, ou teor, especialmente os necessários à realização integral do objeto social; abrir, movimentar, ou encerrar contas-cor-
rentes junto a quaisquer instituições financeiras, emitir e endossar cheques, ordenar pagamentos, transferências bancárias, descontar duplicatas, ou, títulos de crédito em geral, receber valores 
e dar quitações; requerer saldos, extratos, talões de cheques, autorizar, ou ordenar aplicações financeiras, ordenar títulos de créditos para protesto, assinar cartas de anuência para cancela-
mentos de protestos, firmar correspondências, requerimentos e petições dirigidas a repartições públicas Municipais, Estaduais e Federais; representar a companhia perante concessionárias de 
fornecimento de água, luz, telefone, bem como em reuniões de condomínio e sindicatos; Em Conjunto, o Diretor Presidente/Administrativo e o Diretor Vice Presidente/Financeiro, ou, o Dire-
tor Comercial juntamente com o Diretor Presidente/Administrativo ou com o Diretor Vice Presidente/Financeiro, emitir e endossar notas promissórias; alienar, hipotecar ou penhorar bens so-
ciais, contrair em nome da companhia, empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer instituições financeiras, ordenar o levantamento de balancete mensal e, com base neste, deliberar 
sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados, ou de reservas de lucros existentes, tudo dentro do limite legal; constituir procuradores ou mandatários com 
os poderes da cláusula “ad judicia” ou ad-negótia, as quais, com exceção das procurações “ad-judícia”, terão validade que não poderá exceder a 01 ano, contratar e demitir empregados, fi-
xando os seus salários. §1º É vedado aos diretores dar fianças, avais de favor ou firmar qualquer outro documento em nome da sociedade, de modo a favorecer os próprios acionistas ou 
terceiros, em negócios alheios ao seu objeto social. §2º A diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, por convocação do seu Presidente ou por pedido de qualquer 
um dos Diretores, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente. §3º As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos Diretores, no exercício regular dos seus cargos, obrigam 
a sociedade, na forma da Lei e dos Estatutos, mas cada Diretor só responderá pessoalmente pelos atos em que tenha participado efetivamente. §4º Ao Diretor Presidente/Administrativo 
compete além das atribuições inerentes ao cargo de Diretor, convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias e da Diretoria, cabendo-lhe o voto de qualidade em todos os casos de 
empate. §5º As reuniões realizar-se-ão preferencialmente na sede da companhia, ou, por teleconferência, sendo lavrada de todas as deliberações uma Ata, no livro competente, sendo levadas 
à publicação, somente as que tiverem efeito contra terceiros. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal: Artigo 11. O Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira AGO que se realizará após sua eleição, podendo serem reeleitos. Ar-
tigo 12. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente funcionará quando a AGO assim decidir, ou a pedido dos acionistas, nos termos dos §§2º e 3º do Artigo 161 da Lei 
6.404/76. Artigo 13. O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere. Artigo 14. Os membros efetivos do Conselho Fiscal somente farão 
jus à remuneração a ser determinada pela Diretoria, no período em que instalado, estejam no efetivo exercício da função. Artigo 15. No impedimento de qualquer dos membros efetivos do 
Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente mais votado e em caso de empate, pelo mais idoso. Capítulo V - Da Assembleia Geral: Artigo 16. A AGO reunir-se-á anualmente 
dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras; discutir e votar o parecer do Conselho 
Fiscal, quando instalado; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto no artigo 22 a seguir, ou, a forma de compensação de eventuais prejuízos; homologar 
as distribuições antecipadas de dividendos; e eleger membros da Diretoria, quando for o caso. Artigo 17. A Assembleia Geral será extraordinariamente instalada sempre que os interesses 
sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas. Artigo 18. A assembleia geral será instalada pelo Diretor Presidente/Administrativo ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, 
e será dirigida por um Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário da Mesa. Artigo 19. As resoluções da assembleia geral serão tomadas por maioria absoluta dos 
votos das ações ordinárias, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a Lei exigir maioria qualificada. Artigo 20. A convocação da Assembleia 
Geral será feita na forma prevista no Artigo 294, inciso I, da Lei 6.404/76. Capítulo VI - Do Exercício Social e dos Resultados: Artigo 21. Ao final de cada exercício social, em 31 de 
dezembro de cada ano, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial da companhia e das respectivas demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 22. O lucro líquido apura-
do no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas em lei, será distribuído da seguinte forma: a) 5% para a constituição de Reserva Legal, que 
não excederá a 20% do capital social, bem como poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas do capital exceder 30% do capital 
social; b) 10% no mínimo, para pagamento de dividendos aos acionistas, pagável no prazo de até 60 dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em con-
trário, da Assembleia Geral; c) o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, convocada para decidir sobre a sua respectiva destinação. §Único - Não havendo oposição de qualquer acio-
nista presente à assembleia geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro. Artigo 23 - À Diretoria é facultado 
providenciar o levantamento de balanços mensais ou semestrais, podendo ela declarar e deliberar, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço, ou, a conta de lucros acumulados, 
“ad-referendum” da Assembleia Geral. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 24. A sociedade será dissolvida nos casos previstos pela Lei em vigor, mediante a assembleia 
geral dos acionistas, a qual designará o liquidante e o Conselho Fiscal, sendo que este funcionará somente na ocorrência de pedido dos acionistas. Capítulo VIII- Disposições Gerais e 
Transitórias: Artigo 25. As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e demais legislações em vigor. E, depois de tudo lido, compreendido 
e aceito, conforme se verifica na ata de constituição da qual este estatuto faz parte integrante, os acionistas fundadores, acompanhados do advogado, firmam o presente instrumento em 3 
vias, de igual teor e forma. Luis Gustavo Gonzalez Fernandes - Presidente - Diretor Presidente e Administrativo - Acionista Fundador; Fabiana Gonzalez Fernandes - Secretária da Assembleia 
- Acionista Fundadora; Estela Maris Gonzalez Fernandes - Acionista Fundadora; Fausto Gomes Alvarez - OAB/SC 13.734.

Studo + Educação S.A. - Em Liquidação
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 30 de Outubro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, bem como as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, relativas ao período findo em 30/10/2019
e 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Studo+ Educação S.A. - Em Liquidação (“Stu-
do+” ou “Companhia”), foi constituída em novembro de 2015 e, tem sua sede e 
foro na Rua Bela Cintra, 1149, conjunto 131, no Município de SP/SP. Em 
26/06/19, em AGOE, dentro outras deliberações foram aprovadas: (i) a dissolu-
ção da Companhia, visando a sua extinção; (ii) nomear o liquidante, que ficará 
encarregado da liquidação da Companhia; (iii) incluir a expressão “Em liquida-
ção” à denominação social da Companhia. 2. Apresentação das demonstra-
ções contábeis: Base para elaboração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para 
Pequenas e Médias Empresas (CPC PME), e evidenciam todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado, reconhecido no balanço patrimonial. 
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis apresenta-
das em milhares de reais foram arredondadas para o real mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A prepa-
ração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil requer que a Administração realize estimativas para determina-
ção e registro de certos ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a 
divulgação de informações sobre suas demonstrações contábeis. Tais estima-
tivas são feitas com base no princípio da continuidade e suportadas pela me-
lhor informação disponível na data da apresentação das demonstrações contá-
beis, bem como na experiência da Administração. As estimativas são revisadas 
quando novas informações se tornam disponíveis ou as situações em que es-
tavam baseadas se alterem. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão das 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.As estimativas podem 
vir a divergir para com o resultado real. As principais estimativas se referem a: 
• Vida útil do ativo imobilizado e intangível; • Provisão de gratificação por metas 
a pagar; • Provisões em geral. Não houveram mudanças significativas nas esti-
mativas no período em relação àquelas que vinham sendo aplicadas. 3. Bases 
de preparação das demonstrações contábeis: As práticas contábeis descri-
tas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 
períodos apresentados nas demonstrações contábeis. 3.1 Principais práticas 
contábeis: 3.1.1 Instrumentos financeiros: Ativos e Passivos financeiros 
não derivativos: Os ativos e passivos financeiros da Entidade são reconheci-
dos a partir da data em que ela se torna parte das disposições contratuais de 
tais instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes de 
caixa. Os ativos e passivos financeiros da Companhia são inicialmente registra-
dos pelo valor justo, e tem prazo de realização inferior a 360 dias. Os custos da 
transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resul-
tado e sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo 
com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passi-
vos financeiros. Instrumentos financeiros derivativos: Não houve operações 
com instrumentos financeiros derivativos durante os períodos de 30/10/19 e 
31/12/18, incluindo operações de hedge. 3.1.2 Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e bancos com venci-
mento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os 
quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utiliza-
das na quitação das obrigações de curto prazo. 3.1.3 Ativos e passivos circu-
lantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são registra-
dos pelos seus valores de aquisição e, quando aplicável, são reduzidos, 
mediante perda e provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os pas-
sivos circulantes e não circulantes são registrados pelos seus valores conheci-
dos ou calculáveis e, quando aplicável, incluem os encargos incorridos. 
3.1.4 Ativo Imobilizado e intangível: Reconhecimento e mensuração: Itens 
do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas, quando necessário. Depreciação e amortização: As de-
preciações e amortizações são calculadas pelo método linear sobre o custo de 
aquisição, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil 

dos bens, conforme Notas Explicativas nos 5 e 6, respectivamente. Os métodos 
de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revis-
tos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reco-
nhecidos como mudança de estimativas contábeis. 3.1.5 Fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos de fornecedores no curso normal da atividade da Com-
pahia, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devi-
do no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal, ainda que mais 
longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não 
circulante. 3.1.6 Provisões: Reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos pas-
sados, em que é provável que uma saída de recursos seja necessária para  
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.  
3.1.7 Benefícios a empregados: A Companhia possui programa de participa-
ção dos empregados nos resultados. Esse programa adota como principais 
critérios de cálculo o cumprimento de metas decorrentes de função, área e 
cargo dos seus empregados, que são estabelecidas pela Administração.  
3.1.8 Apuração dos resultados: As receitas e despesas são apuradas em 
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. Em 30/10/19 
e 31/12/18, a Companhia não registrou receitas de prestação de serviços.  
3.1.9 Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem basi-
camente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e descontos obtidos 
nas negociações para encerramento das atividades. As despesas financeiras 
abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições finan-
ceiras e encargos financeiros. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 30/10/19 e 
31/12/18 os saldos dessa conta estão compostos da seguinte forma:

30/10/2019 31/12/2018
Caixa fundo fixo – 1
Titulo de capitalização – 46
Aplicação financeira - Banco Santander – 8.309

– 8.356
Este grupo é composto de saldo de caixa, saldo em conta movimento e 
aplicações financeiras de curto prazo. São mantidos com finalidade de 
atender compromissos de caixa de curto prazo. Em 31/12/18 o saldo de 
aplicações financeiras está representado por aplicações em Renda Fixa, 
produto CDB DI e Select DI, ambos no Banco Santander. 5. Imobilizado:  
Os bens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de 
depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada.  
A depreciação desses ativos inicia-se quando eles estão prontos para o uso 
pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. Em 30/10/19 e 
31/12/18, os saldos do imobilizado, estão compostos da seguinte forma:

Saldo Baixas por Baixas Saldo
em 

30/10/19
Adi- 
ção

doação/ 
devolução

por  
vendas

Depre-  
ciação

em 
31/12/18

Móveis e utensílios - 10% a.a.– – (1) (68) (3) 72
Ferramentas e 
 aparelhos - 20% a.a. – – – (4) – 4
Computadores e 
 periféricos - 20% a.a. – 36 (24) (207) (17) 212
Aparelhos de 
 Telefonia - 20% a.a. – 18 (1) (20) (1) 4
Benfeitorias e instalações em imóveis
 de terceiros (*) – – (10) – (1) 11
Bens reservados para
 comodato - 20% a.a. – – (21) (3) – 24

– 54 (57) (302) (22) 327
(*) A depreciação de benfeitorias e instalações em imóveis de terceiros foi 
realizada linearmente de acordo com o prazo de locação do imóvel, sendo 
depreciada em 30 meses conforme período do contrato de locação do 
imóvel. Devido ao processo de liquidação da Companhia, todos os Ativos 
Imobilizados foram baixados por venda, doação ou perdas no decorrer dos 
primeiros meses do ano de 2019. 6. Intangível: Em 30/10/19 e 31/12/18,  
os saldos do intangível, estão compostos da seguinte forma:

Saldo Baixas por Baixas Saldo
em 

30/10/19
Adi- 
ção

Doação/ 
 Perdas

Trans- 
ferência

Amorti- 
zação

em 
 31/12/18

Software – 20 (25) (32) 37
Software em 
 desenvolvimento – 1.244 – (12.639) – 11.395
Software - Mira – – (12.639) 12.639 – –

– 1.264 (12.664) – (32) 11.432

Em 29/03/19 o Software - Mira entrou em operação, com isto, o saldo total 
contábil do grupo “Software em desenvolvimento” foi transferido para 
“Software - Mira” no Ativo Intangível. Em 26/06/19, em AGE, foi aprovado 
nos termos previstos no artigo 15 do estatuto social da Companhia, a 
celebração do Instrumento Particular de Doação de Direitos de Propriedade 
Intelectual entre a Companhia e o Instituto Sonho Grande, associação civil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 22.915.504/0001-74, (“ISG”), com objeto da 
doação, pela Companhia ao ISG, de todos os direitos de propriedade 
intelectual relativos aos softwares Mira Aula V2-I e Mira Aula V2-A, objetos 
dos processos de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual de n° 512018051571-1 e 51201851570-3, respectivamente (em 
conjunto, “Software Mira”), de sua titularidade (“Instrumento de Doação”).
7. Impostos e contribuições a recolher 30/10/2019 31/12/2018
IRRF - IRRF sobre folha salários – 141
IRRF - IRRF terceiros – 7
Contribuições Retidas na fonte - 4,65% – 4

– 152
8. Obrigações trabalhistas e encargos sociais: Em 30/10/19 e 31/12/18, 
os saldos de obrigações trabalhistas e encargos sociais estão compostos da 
seguinte forma: 30/10/2019 31/12/2018
Salários e ordenados – 250
Provisão de férias a pagar – 461
INSS – 61
FGTS – 51
Outros – 1

– 824
9. Participação nos lucros e resultados 30/10/2019 31/12/2018
Participação nos lucros e resultado por metas a pagar – 633

– 633
A Companhia possuía programa de participação dos empregados nos 
resultados. Esse programa adotava como principais critérios de cálculo o 
cumprimento de metas decorrentes de função, área e cargo dos seus 
empregados, que são estabelecidas pela Administração. Em 31/12/18, a 
provisão no montante de R$ 633 refere-se ao saldo em aberto naquela data, 
o qual foi pago em janeiro de 2019.
10. Provisões serviços de terceiros 30/10/2019 31/12/2018
Provisão de serviços de consultoria – 504
Provisão de serviços administrativos – 88

– 592
11. Provisão para contingências: A Companhia, no curso normal de suas 
atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, traba-
lhista e cível. Com base nas informações dos consultores jurídicos da Com-
panhia não existe nenhum questionamento judicial nas matérias de ordem 
trabalhista, tributária e cível contra a Companhia. 12. Patrimônio líquido: 
(a) Capital social: Em 30/10/19, o capital social subscrito e integralizado é 
de R$29.160.002,00, dividido em 15.949.323 ações ordinárias, todas nomi-
nativas e sem valor nominal. Ações ordinárias 30/10/2019 31/12/2018
 Ações ordinárias no início do exercício 15.160.000 15.160.000
  Subscrição de novas ações ordinárias 789.323 –
 Ações ordinárias no final do exercício 15.949.323 15.160.000
Em 05/04/18, em AGE, dentre outras deliberações, foi aprovado: (i) a emissão 
das partes beneficiárias criadas nesta data em favor de Alere Gestão e 
Administração Ltda. (investidora), (ii) a emissão de bônus de subscrição pela 
Companhia com a criação de uma série de uma única classe de 50 partes 
beneficiárias, numeradas de 1 a 50, destinadas a utilização na captação de 
benefícios ou vantagens de ordem econômica para a Companhia, com prazo 
de duração atrelado ao bônus de subscrição nº 1 emitido nesta data. As 
Partes Beneficiárias de 1 a 50 teriam um prazo de duração determinado, 
sendo canceladas na data do exercício do bônus de subscrição nº 1. Em 
16/05/18 a Alere Gestão e Administração Ltda. fez o exercício do bônus de 
subscrição nº 1 no valor de R$ 4.000. Em 20/08/18, em AGE, dentre outras 
deliberações, foi aprovado: (i) a emissão das partes beneficiárias criadas 
nesta data em favor de Alere Gestão e Administração Ltda. (investidora), (ii) 
a emissão de bônus de subscrição pela Companhia com a criação de uma 
série de uma única classe de 50 partes beneficiárias, numeradas de 51 a 
100, destinadas a utilização na captação de benefícios ou vantagens de 
ordem econômica para a Companhia, com prazo de duração atrelado ao 
bônus de subscrição nº 2 emitido nesta data. As Partes Beneficiárias de 51 a 
100 teriam um prazo de duração determinado, sendo canceladas na data do 
exercício do bônus de subscrição nº 2. Em 01/10/18 a Alere Gestão e 
Administração Ltda. fez o exercício do bônus de subscrição nº 2 no valor de 
R$ 10.000. Em 26/06/19, em AGE, dentro outras deliberações foi aprovado: 
(i) o aumento de capital da Companhia no valor de R$14.000.002,00, por 
meio da emissão de 789.323 ações ordinárias, nominativas e sem valor 

Balanço Patrimonial 30/10/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante – 8.475
 Caixa e equivalentes de caixa – 8.356
 Impostos a recuperar – 56
 Adiantamento a terceiros – 47
 Outros créditos – 16
Não circulante – 11.759
 Imobilizado – 327
 Intangível – 11.432
Total do ativo – 20.234
Passivo/Circulante – 2.381
 Fornecedores – 175
 Impostos e contribuições a recolher – 152
 Obrigações com pessoal e encargos – 824
 Participação nos lucros e resultados – 633
 Provisões serviços de terceiros – 592
 Outras contas a pagar – 5
Patrimônio líquido – 17.853
 Capital social – 15.160
 Reserva de capital – 16.703
 Prejuízos acumulados – (14.010)
Total do passivo e patrimônio líquido – 20.234

Demonstração do Resultado 30/10/2019 31/12/2018
Custos operacionais: Custos gerais (274) (482)
 Custos com patrimônio – (5)
Despesas (receitas) operacionais
 Gerais e administrativas (2.820) (4.526)
 Gastos com pessoal (1.967) (3.039)
 Despesas tributárias (63) (55)
 Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas (12.950) (774)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro(18.074) (8.881)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 350 281
 Despesas financeiras (25) (19)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 325 262
Prejuízo líquido do exercício (17.749) (8.619)

Demonstração da Mutação  
do Patrimônio Líquido

Capital Reserva Prejuízos
Social de Capital Acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 15.160 2.703 (5.391) 12.472
Bônus de subscrição de ações conforme AGEs
 de 05/04/2018 e 20/08/2018 – 14.000 – 14.000
Prejuízo do exercício – – (8.619) (8.619)
Saldos em 31/12/2018 15.160 16.703 (14.010) 17.853
Subscrição de ações conforme AGOE de 26/06/2019
 com créditos de bônus de subscrição
  de ações de nºs 1 e 2 14.000 (14.000) – –
Prejuízo do exercício – – (17.749) (17.749)
Patrimônio líquido 
 remanescente no processo 
  de liquidação 29.160 2.703 (31.759) 104
Partilha do saldo do 
 patrimônio aos acionistas por 
  encerramento das atividades (29.160) (2.703) 31.759 104
Saldos em 30/10/2019 – – – –

Demonstração do Fluxo de Caixa 30/10/2019 31/12/2018
Atividade operacionais: Prejuízo antes do IR e CS (17.749) (8.619)
 Despesas (receitas) que não afetaram caixa e equivalentes de caixa
  Depreciação e amortização 54 729
  Doação de Software - Mira 12.639 –
  Baixa de bens do ativo imobilizado 384 775
 Prejuízo líquido financeiro operacional (4.672) (7.115)
 Redução (aumento) nas contas do ativo 119 149
  Adiantamentos a terceiros 47 (21)
  Impostos a recuperar 56 113
  Despesas antecipadas – 71
  Outras contas a receber 16 (14)
 Redução (aumento) nas contas do passivo (2.381) 1.351
  Fornecedores (175) 34
  Impostos e contribuições a recolher (152) 51
  Obrigações com pessoal e encargos (824) 441
  Gratificações por metas a pagar (633) 425
  Provisões de serviços de terceiros (592) 404
  Outros passivos (5) (4)
Caixa utilizado nas operações (6.934) (5.615)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (6.934) (5.615)
Atividades de Investimentos: Aquisição de imobilizado (54) (84)
 Aquisição de intangível (1.264) (5.000)
Caixa utilizado nas atividades de investimentos (1.318) (5.084)
Atividades de financiamentos
Com sócios (104) –
  Retorno de capital aos acionistas 
   por encerramento das atividades (104) –
 Com partes relacionadas – 14.000
  Bônus de subscrição de ações – 14.000
Caixa gerado nas atividades de financiamentos (104) 14.000
Redução (aumento) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (8.356) 3.301
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 8.356 5.055
 No final do exercício – 8.356
Redução (aumento) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (8.356) 3.301

CNPJ 23.813.895/0001- 89

nominal, em decorrência do exercício, por Alere Gestão e Administração 
Ltda., dos bônus de subscrição nº 1 e nº 2, série única, emitidos pela 
Companhia em 5/04/18 e 20/08/18, respectivamente. Em decorrência do 
aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa de 
R$15.160.000,00 para R$29.160.002,00, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, dividido em 15.949.323 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. (b) Outras reservas - apropriações do 
lucro líquido do exercício: (i) Reserva legal: A reserva legal é constituída 
à alíquota de 5% do lucro líquido do exercício, até que atingidos os limites 
legais. (ii) Dividendos propostos e a pagar: De acordo com o estatuto 
social, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, conforme alterada.  
Em 30/10/19 e 31/12/18, a Companhia apresentou prejuízo, ficando 
prejudicada a distribuição de dividendos aos acionistas. Além disso, referido 
resultado será destinado à conta de prejuízos acumulados.
13. Despesas por natureza 30/10/2019 31/12/2018
Custos gerais: Serviços de terceiros (262) (316)
Viagens e estadias (7) (44)
Telefone e internet (4) (106)
Custos gerais (1) (16)

(274) (482)
Despesas gerais e administrativas 30/10/2019 31/12/2018
Serviços de terceiros (1.477) (2.267)
Aluguel, condomínio e seguros (143) (288)
Depreciação e amortização (55) (729)
Viagens e estadias (189) (469)
Doações a terceiros (633) (267)
Demais despesas gerais e administrativas (323) (506)

(2.820) (4.526)
30/10/2019 31/12/2018

Salários, encargos e benefícios (1.948) (2.801)
Serviços de terceiros (19) (238)

(1.967) (3.039)
14. Resultado financeiro líquido 30/10/2019 31/12/2018
Receitas financeiras: Receitas de aplicações financeiras 93 264
Descontos obtidos 251 –
Outras receitas 6 17

350 281
Despesas financeiras: Despesas bancárias (6) (11)
Outras despesas (19) (8)

(25) (19)
325 262

15. Avais, fianças e garantias: A Companhia não prestou garantias ou 
participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante 
o período findo em 30/10/19 e 31/12/18. 

Rangel Garcia Barbosa - Diretor Presidente
RGM Consult Assessoria Contábil S/S - CRC nº 2SP022551/O-4

Alcione das Graças de Oliveira - CRC 1SP203971/O-4
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Ninho Investimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 17.305.704/0001-75 – NIRE 35.300.447.476

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2019
Data, hora e local: 04/11/2019, às 11h00, na sede social da Companhia. Mesa: Presidente: Flávio José Zaclis. Secretário: 
Thiago de Oliveira Mendes. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo, 
e a consequente alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia; e (ii) a distribuição de dividendos intermediários 
aos acionistas. Deliberações: os acionistas, por unanimidade de votos, após discutirem as matérias constantes da 
ordem do dia, deliberaram: (i) nos termos do artigo 173, caput, da Lei nº 6.404/76, aprovar a redução do capital social da 
Companhia, por considerá-lo excessivo, de R$ 2.001.213,76, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, 
para R$ 1.540.130,45, sendo a redução no valor de R$ 461.083,31 realizada mediante a restituição do referido valor aos 
acionistas da Companhia, proporcionalmente a suas participações acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações 
representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual 
de participação dos acionistas no capital social da Companhia; (ii) em razão da redução do capital social deliberada nos 
termos acima, aprovar a correspondente alteração do caput do artigo 6º do estatuto social, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 6º O capital social é de R$ 1.540.130,45, dividido em 7.482.000 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal.” (iii) aprovar, nos termos do artigo 25, § 2º do estatuto social, a distribuição aos acionistas, na 
proporção de sua participação no capital social, do lucro contábil apurado no exercício social até esta data, no valor de 
R$ 1.644.473,04, a título de dividendos intermediários; e (iv) autorizar a administração da Companhia a adotar todas as 
providências necessárias à plena implementação das deliberações acima, inclusive a realização das publicações de que 
trata o artigo 174 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente Ata. São Paulo, 04/11/2019. Flávio José Zaclis – Presidente; Thiago de Oliveira Mendes – Secretário.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004147-33.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATO ANDRÉ DE MORAES, Brasileiro, RG 29591566-3, CPF 195.496.328-90 e SONIA 
MARIA DA SILVA, Brasileiro, RG 20478274-0, CPF 263.067.348-05, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Banco Santander Brasil S/A, objetivando integrar os sócios 
da empresa Delta Classic Comercial Ltda-ME, executada nos autos principais sob o nº 4001543-07.2013.8.26.0004, 
no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta, bem como para manifestarse e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias conforme 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0174314-33.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Carlos Henrique de Carvalho e Therezinha Fonseca de Carvalho, que Marcelo Shigueo Issibachi  
ajuizou ação execução, para cobrança de R$ 33.692,33(agosto/2011). Estando os executados em lugar incerto, 
expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% 
reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e 
solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de 
penhora e avaliação de bens, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2019. [12,13] 

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Doutor Heitor
Nascimento, 100, Apartamento 21, Bloco A, Conj. Residencial Parque das Torres,
Nossa Senhora do Ó, São Paulo - SP, CEP: 02927-900
1º leilão 19/11/2019 a partir das 15:00 horas
2º leilão 10/12/2019 a partir das 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
CANDIDO RODRIGUES SILVA NETO, Brasileiro(a), Tecnico eletronico, CPF
082.469.918-17, CI: 15.793.047 SSP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559 ou Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP.

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
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Stock Car anuncia nova
montadora para 2020
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Rally de Regularidade

Prova inédita com campeões
dos Sertões será na sexta e

sábado, em Taubaté

Sandra  Dias (bicampeã do Sertões/Regularidade) e
Quirrenbach estarão em Taubaté

Nesta sexta-feira e sábado
(15 e 16/11), a população de
Taubaté e arredores poderá co-
nhecer de perto uma prova iné-
dita de Rally de Regularidade:
“Desafio dos Gigantes SFI
CHIPS”. Com largada no Ho-
tel Ibis Styles (Av. Virgílio Car-
doso Pinna, 8043 – Taubaté), a
disputa terá um total aproxi-
mado de 90 quilômetros, em
estradas vicinais e proprieda-
des particulares, de terra e de
asfalto, passando pela antiga
pista da Fazenda da CBA (km
119 da Rodovia Presidente
Dutra), e também pelas cida-
des de Caçapava e Caçapava
Velha. Cada etapa terá entre
30 e  35 quilômetros: uma na
sexta-feira, a partir das 20 ho-
ras, e duas etapas no sábado, das
10 às 14 horas.

“Será uma competição que
ficará para a história e realiza-
da por três diretores, referên-
cias do Rally de Regularidade
no País, sendo que cada um de-
les será responsável por uma
etapa. A cidade presenciará um
verdadeiro espetáculo de feras
deste esporte”, diz Márcio
Medina, idealizador do “Desa-
fio dos Gigantes” e diretor da
SFI CHIPS, empresa referência
no segmento de alta perfor-
mance de veículos.

Lourival Roldan, que co-
manda há 25 anos o Mitsubishi
Motorports (Rally de Regula-
ridade da marca), é diretor da
etapa 2, que abrirá a disputa no
sábado. “Será um evento sensa-
cional. Estou fazendo o meu
melhor como diretor e também
farei como competidor, pois
vamos disputar na pista traçada
por nossos colegas”.  Segundo
Roldan, a prova foi criada para
desafiar as habilidades de pilo-
tagem, navegação, atenção,
concentração, tempo de reação
do navegador, do piloto e do
carro, além do pneu. “Algumas
coisas são colocadas na plani-
lha para ajudar o navegador e
outras para distraí-lo. Aquele
que conseguir gerenciar melhor
as informações e passar so-
mente o importante ao piloto
acabará levando vantagem”, ex-
plica. A etapa 2 terá vários obs-
táculos, como lombas, facões,
curvas estreitas e de alta velo-
cidade. “Vale lembrar que na
modalidade Regularidade não
se usa velocidade, e o piloto
sabe que está perdendo a prova
se acelerar demais. Por isso
sempre afirmo que às vezes é
mais fácil pilotar no Rally de

Velocidade/ Cross Country”,
conclui o navegador Campeão
do Dakar 2017.

Diretor do “Desafio RJ X
SP SFI CHIPS” realizada em
2018, em Búzios/SP, Clayton
Prado (Campeonato Paulista
Off-Road e Rally dos Sertões)
é um dos mais animados para
repetir o sucesso do ano pas-
sado tanto que vem acompa-
nhando de perto a preparação
da pista nas últimas semanas. 
“Serão três provas com carac-
terísticas bem diferentes, mas
todas exigirão que a dupla es-
teja afinada. Estamos traba-
lhando intensamente para ofe-
recer a melhor diversão em
dois dias de prova e pretende-
mos superar o Desafio do ano
passado que agradou todos os
participantes”, adianta Prado.

Disputa entre feras  –
Apesar de o grid ser restrito a
clientes e convidados da SFI
CHIPS (isentos de taxas de ins-
crições), está aberto ao públi-
co que queira acompanhar em
alguns trechos o rali. Os parti-
cipantes, de várias cidades e
estados, são experientes pilo-
tos e navegadores amantes do
esporte, entre eles Campeões
do Rally dos Sertões, Campe-
ões Brasileiros de Rally Cross
Country e Campeões Rally de
Regularidade. Participarão da
disputa aproximadamente 30
carros com tração 4x4 de mar-
cas variadas.  A prova premiará
os cinco primeiros colocados.
Vale destacar que a prova será
disputada em uma única cate-
goria. A SFI CHIPS tornou-se
referência em desenvolvimen-
to de reprogramações de alto
desempenho, sobretudo no
segmento off-road. “Entre os
participantes teremos pilotos
e navegadores com títulos no
Rally do Sertões (Regularida-
de e Velocidade/Cross Coun-
try), como os atuais Campeões
na Production T2: Glauber
Fontoura/Minae Miyauti, San-
dra Dias, Eduardo Guerra/Mar-
cia Guerra, Kleber Santana/
Fernanda Tonani, entre outros
competidores de ponta”, afir-
ma Medina.

A prova conta com a super-
visão da FASP - Federação de
Automobilismo de São Paulo
e da CBA – Confederação Bra-
sileira de Automobilismo. 
Promoção e Realização SFI
CHIPS e Paulista Off-Road. O
evento tem ainda apoio da Mit-
subishi Motors e FD Stands e
Displays.
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Toyota ingressa na categoria com modelo Corolla. Fábrica japonesa também patrocina nova academia de talentos

Stefano, Matos, Bortoluzzi, Richard, Zezinho e Souza: garotos
da Academia

O Campeonato Brasileiro de
Stock Car confirmou que contará
com mais uma montadora a partir
da temporada 2020. A Toyota in-
gressará na competição com o
modelo Corolla, em uma tempo-
rada na qual a categoria também
estreará um novo projeto de car-
ro, que adotará monoblocos ori-
ginais produzidos pelas fábricas
participantes e uma filosofia mais
alinhada com as expectativas dos
fãs de automóveis.

O anúncio foi realizado em
Buenos Aires, na Argentina. Se-
gundo o acordo, a Toyota forne-
cerá carros para pilotos do grid
da categoria, passando a disputar
as vitórias com a Chevrolet, tra-
dicional parceira da Stock Car,
que no próximo ano continuará a
utilizar o modelo Cruze.

Outra novidade importante
apresentada pelos executivos da
Toyota e da Stock Car é a “Aca-
demia de Jovens Pilotos Toyo-
ta Gazoo Racing – Brasil”, que
já selecionou seis kartistas en-
tre 15 e 17 anos de idade para
uma seletiva que se dará nas eta-
pas de Goiânia (24/11) e Inter-
lagos (15/12), os dois últimos
compromissos da Stock Car em

2019. Os participantes serão
submetidos a um treinamento
por parte de profissionais es-
pecializados, que visa desen-
volver habilidades específicas
e importantes para os pilotos
na atualidade, como relacio-
namento com a imprensa, es-
tratégias de carreira, conhe-
cimento técnico, condiciona-
mento físico e mental, e pro-
cessos de trabalho com o en-
genheiro de pista.

Desde o início de 2019, a
Stock Car vem implementando
ajustes em suas plataformas
desportiva, técnica e de marke-
ting. Os principais destaques
são a decisão de retomar a con-
figuração de campeonato mul-
timarcas, o projeto do novo
carro, o reforço de sua presen-
ça no universo digital, a im-
plantação de novos equipamen-
tos e ferramentas para otimiza-
ção do trabalho da Confederação

Brasileira de Automobilismo e a
racionalização de custos, com a
realização de eventos de dois dias
– ao invés dos tradicionais três
dias, de sexta-feira a domingo.

“Também vale destacar a im-
plantação da Academia de Jovens
Pilotos, que fará o elo entre o
celeiro de talentos do esporte,
que é o kartismo, e a Stock Light
– categoria que é o último está-
gio dos pilotos que sonham em
competir na Stock Car. Com
isso, completamos o ciclo de
formação, algo bastante impor-
tante para o nosso projeto de mo-
dernização”, comentou Carlos Col
sobre o novo projeto que utilizará
o Toyota Yaris como veículo de
treinamento para os jovens pilo-
tos. O objetivo da Academia de
Jovens Pilotos é oferecer a estes
jovens kartistas de potencial reco-
nhecido a oportunidade de receber
treinamento e uma visão mais am-
pla do que é ser um piloto profis-
sional. “Aquele que obtiver a me-
lhor somatória de notas nos diver-
sos quesitos do projeto receberá
apoio financeiro da Toyota e da
Stock Car para correr na tempo-
rada 2020 na Stock Light”, ob-
servou o dirigente.
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Kartismo: Dupla Bianchi/Otazú
defende liderança na F-4 Akasp

Hélio Bianchi está pronto para manter a liderança no
campeonato F-4 Akasp

Faltando apenas quatro pro-
vas para a definição dos novos
campeões da Associação de Kart
Amador de São Paulo (Akasp), a
dupla formada por Hélio Bianchi
e Alberto Otazú Otazú (AVSP/
Bianchi Automóveis/Cardoso
Funilaria e Pintura/No Fire Ser-
vices/Rolley Ball/Speed Truck)
vai defender a liderança no cam-
peonato de F-4 nesta quarta-fei-
ra (13/11), quando será realiza-
da a partir das 21h30, a 37ª etapa
do certame no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).

“Estamos liderando o campe-
onato desde o início deste quin-
to turno. Agora que entramos na
segunda metade desta fase final,
temos que ser prudentes para ten-

tarmos o máximo de pontos, sem
arriscar qualquer incidente. Fal-
tam só quatro etapas”, indica Ota-
zú, que ao lado de seu compa-
nheiro soma 95 pontos líquidos,
seguido de Carlos Santana, com
89, e Giovani Bondança/Eder
Ayres, com 86 pontos.

Na fase de decisão do cam-
peonato de F-4 da Akasp já foram
realizadas quatro das oito etapas,
com quatro pilotos vencendo: Al-
berto Otazú, Sérgio Gonçalves,
Carlos Santana e Bruno Biondo.
Como nas 36 etapas já disputadas
foram computados 12 vencedo-
res diferentes, não será nenhuma
surpresa se o lugar mais alto do
pódio for ocupado por outro pre-
tendente ao título.
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Circuito Mundial

México recebe última etapa de 2019 com
 sete duplas brasileiras buscando pódio

O Brasil terá nesta semana
seu último compromisso pelo
Circuito Mundial de vôlei de
praia no ano de 2019. A cidade
de Chetumal, na costa leste do
México, recebe de quarta-fei-
ra (13) a domingo (17) uma
etapa nível quatro estrelas do
tour internacional. Apesar de
ser o último evento do ano, a
etapa já é válida pela tempora-
da 2019/2020 e contará com
até sete duplas brasileiras bus-
cando uma medalha.

No naipe masculino, quatro
times estão inscritos, sendo que
três deles já estão garantidos na
fase de grupos, pela posição no
ranking de entradas. Casos de
André Stein/George (ES/PB),
Thiago/Guto (SC/RJ) e Pedro
Solberg/Oscar (RJ), que entram
em quadra a partir de quinta-fei-
ra (14). Já Saymon e Arthur Lan-
ci (MS/PR) estão no classifica-
tório, e precisam vencer uma ro-
dada eliminatória na quarta-feira
para avançar à fase de grupos.

Já no naipe feminino, dois ti-
mes estão garantidos na fase de

grupos: Fernanda Berti/Bárbara
Seixas (RJ) e Talita/Taiana (AL/
CE), entrando em ação a partir de
quinta. Um dia antes, Tainá e Vic-
toria (SE/MS) disputam o clas-
sificatório, precisando de uma
vitória em partida eliminatória
direta para se juntarem as outras
duas. Os adversários das duplas
brasileiras serão definidos em
congresso técnico, na tarde des-
ta terça-feira.

Entre os times brasileiros,
Thiago e Guto farão a estreia no
Circuito Mundial. A dupla forma-
da recentemente já foi para a fi-
nal de uma etapa do Circuito Bra-
sileiro, em Vila Velha (ES), e ago-
ra busca repetir o bom desempe-
nho em um evento internacional.
Guto analisou.

“Está sendo uma experiência
muito legal jogar ao lado do Thi-
ago, é um parceiro incrível. Es-
tamos jogando felizes, nos diver-
tindo. E temos uma oportunida-
de legal de já estar na fase de gru-
pos, sem ter que passar pelo
country quota ou classificatório,
queremos aproveitar essa opor-

tunidade e somar pontos impor-
tantes no circuito”, disse Guto.

Quem também analisou a dis-
puta foi Tainá, parceira de Vic-
toria. A jovem dupla – a sergi-
pana tem 24 anos, e a sul-mato-
grossense, 20 - disputará o ter-
ceiro evento do Circuito Mun-
dial em 2019 e busca adquirir
experiência internacional e
pontos no ranking.

“Estamos muito ansiosas
para jogar , nossa última etapa
no circuito mundial foi em
agosto e sabemos da importân-
cia de rodarmos cada vez mais.
Temos que aproveitar as opor-
tunidades, tendo menos equi-
pes do Brasil. Estamos felizes,
vamos dar o nosso melhor. É
um torneio com grandes equi-
pes, algumas brigando pela vaga
olímpica em outros países, e nos-
so objetivo é cada vez mais ga-
nhar volume e experiência jogan-
do fora do país”, disse.

André e George, em pouco
tempo de parceria, já somam uma
prata e um bronze no Circuito
Mundial. A dupla que se juntou

em março busca subir mais um
degrau no pódio e conquistar o
primeiro ouro em etapas inter-
nacionais.

A fase de grupos em Chetu-
mal é composta por 32 times em
cada naipe, divididos em oito
chaves com quatro. Após a dis-
puta da primeira fase, os primei-
ros colocados vão direto às oi-
tavas de final, enquanto os segun-
dos e terceiros de cada grupo dis-
putam uma rodada eliminatória
anterior, da repescagem (Round
1). O torneio segue em formato
eliminatório com oitavas, quar-
tas, semifinais e disputas de
bronze e ouro.

Chetumal recebeu uma etapa
exclusiva do naipe feminino em
2018. A competição mexicana
rende cerca de R$ 82 mil para
os campeões dos naipes mas-
culino e feminino. Ao todo, o
torneio distribui cerca de R$
1,6 milhão em premiação aos
atletas, além de oferecer pon-
tuação alta para o ranking in-
ternacional – 800 para os ti-
mes vencedores.


