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Governo reduz para R$ 1.031 estimativa
de salário mínimo para 2020
Óleo que atingiu Rio de Janeiro é
compatível com o do Nordeste
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Guedes diz que democracia no
Brasil nunca esteve tão forte
Papa
Dólar fecha em 4,24 e
Francisco
encerra visita bate recorde mesmo com
de 4 dias
intervenções do BC
ao Japão
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,23
Venda:
4,23
Turismo
Compra: 4,07
Venda:
4,41

EURO
Compra: 4,67
Venda:
4,67

33º C
18º C

Noite

Estado de SP corta ICMS
de indústria calçadista
pela metade
Página 2

feira, o dólar acumula alta de
5,75% em novembro. Nas últimas semanas, o dólar tem subido em meio a tensões políticas no Brasil e a continuidade das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.
Ibovespa - No mercado

de ações, o dia foi marcado
por perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou a terça-feira (26) aos 107.169 pontos,
com queda de 1,16%. O indicador caiu pelo segundo
dia consecutivo. (Agencia
Brasil)

Alívio nas contas públicas
viabiliza 1.800 bolsas
de pesquisa
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Esporte

Porsche Império Endurance World Surf League
Series decide os campeões abre três decisões
nesta semana
de 2019

Porsche Império Endurance Series

A temporada da Porsche Império Endurance Series chega ao seu
ponto alto neste fim de semana,
com a terceira e última etapa: os
500 km de Interlagos terão grid
lotado e quase 70 competidores
inscritos. Em paralelo, será realizado o Sportscar Together Day, um
encontro para apaixonados por carros esportivos, colecionadores e
entusiastas da marca Porsche.
Entre os pilotos estarão destaques do automobilismo nacional e internacional. Como é tradição das provas de longa duração da Porsche Império Endurance Series.
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F-Kart: Alberto Otazú
reassume a liderança da
categoria Principal
Mesmo sem subir no pódio, o piloto Alberto Otazú
(AVSP/Rolley Ball/No Fire
Services/Bianchi Automóveis/
Speed Truck/Cardoso Funilaria e Pintura) reassumiu a liderança na categoria Principal
do campeonato F-Kart. Ele
terminou na oitava posição na
11ª e penúltima etapa, no Kartódromo Aldeia da Serra (Barueri/SP).
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Alber to Otazú está na
briga pelo título em duas
categorias da F-Kart
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Forças Armadas
Também na terça-feira
(26), Piñera assinou um projeto de lei que permite que
efetivos das Forças Armadas
sejam deslocados para resguardar infraestruturas de
serviços básicos sem que seja
necessário decretar Estado de
Exceção.
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O presidente do Chile,
Sebastián Piñera, alcançou o
menor índice de aprovação
desde o retorno da democracia no país. Com apenas
12% de apoio, seus pacotes
de medidas sociais e a proposta de uma mudança na
Constituição não foram suficientes para deter a onda de violência, que persiste desde o
dia 18 de outubro.
Na terça-feira (26) há manifestações e barricadas em
Santiago, Valparaíso e Concepción, além da convocação de
uma nova greve geral.

va para o INPC em 2020, meio
ponto percentual a menos que
a projeção de 4% que constava no projeto de lei do Orçamento. A previsão do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado
como índice oficial de inflação,
caiu de 3,9% para 3,5%.
A estimativa de crescimento para a economia, em
contrapartida, aumentou de
2,17% para 2,32%. A estimativa para a cotação média
do dólar no próximo ano aumentou de R$ 3,80 para R$ 4.
Ao anunciar a revisão das
estimativas, Rodrigues destacou que a nova política para o
salário mínimo só será decidida nas próximas semanas pelo
presidente Jair Bolsonaro. O
secretário de Fazenda, no entanto, diz que o valor servirá
de referência para o Palácio do
Planalto. (Agencia Brasil)

Ministério publica normas
de qualidade para
frutas e verduras

Foto/ Marcello Casal Jr Agência Brasil

Piñera tem
menor índice
de aprovação
desde a
redemocratização

Em mais um dia de turbulências n o m ercado financeiro, com intervenções do
Banco Central (BC), a moeda norte-americana voltou
a repetir o recorde na cotação. O dólar comercial
encerrou a terça-feira (26)
vendido a R$ 4,239, com
alta de R$ 0,025 (0,59%).
Essa é a maior cotação de
fechamento desde a criação
d o real em valores nominais,
sem considerar a inflação.
O mercado de câmbio
teve um dia tenso. Durante o
dia, o dólar encostou em R$
4,28, o que levou o BC a fazer
dois leilões de venda direta de
dólares das reservas internacionais. A autoridade monetária
não divulgou o quanto foi vendido, apenas que cada leilão
envolvia a venda de pelo menos US$ 1 bilhão.
Com o resultado de terça-

Foto/Divulgação

O Papa Francisco deixou
terça-feira,(26) o Japão rumo
ao Vaticano, encerrando sua
visita de quatro dias ao país.
Bispos católicos se despediram do pontífice no aeroporto de Haneda, em Tóquio. A visita de Francisco ao Japão foi
a primeira de um chefe da igreja católica em 38 anos.
Ele visitou as cidades de
Nagasaki e Hiroshima, onde
renovou seus votos em prol
da abolição de armas nucleares.
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O salário mínimo para o
próximo ano ficará em R$
1.031, anunciou no fim da tarde de terça-feira (26) o secretário especial de Fazenda do
Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues. O valor
representa redução de R$ 8 em
relação ao projeto de lei
do Orçamento Geral da União
do próximo ano, que previa
mínimo de R$ 1.039 para o
próximo ano.
O novo valor do mínimo
consta
de
mensagem
modificativa do Orçamento de
2020 enviada na terça-feira (26)
pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo Rodrigues, a
queda da projeção se justifica
pela redução das estimativas da
inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC)
para o próximo ano.
A mensagem modificativa
reduziu para 3,5% a estimati-

Thiago Camarão-SP
Três competições decisivas
da World Surf League serão
iniciadas nesta semana, com
participação de surfistas brasileiros e peruanos. No Havaí,
começou na segunda-feira o
prazo para definir a campeã
mundial de 2019 no lululemon
Maui Pro e da Vans World Cup,
que já abriu a batalha final do
WSL Qualifying Series no mar
clássico do primeiro dia, nas
direitas perfeitas de 6-8 pés
com vento terral em Sunset Beach. O bicampeão mundial Gabriel Medina é um dos brasileiros que vão competir e os dois
eventos têm até o dia 6 de dezembro para serem encerrados.
Mas, dois campeões mundiais
certamente serão conhecidos
até domingo, os da categoria para
surfistas com até 18 anos no
Taiwan Open World Junior
Championship, que começa
nesta terça-feira na Ilha Taiwan.
Em Honolua Bay, as ondas
estavam pequenas na segunda-

feira, então o início do lululemon Maui Pro foi adiado e
também pode ser iniciado na
terça-feira na ilha de Maui.
Carissa Moore lidera o
ranking na busca pelo tetracampeonato e venceu esta
etapa em 2018, na final havaiana com Malia Manuel.
Agora, o título de 2019 pode
até ser decidido numa final
entre ela e a vice-líder, Lakey
Peterson. A jovem americana Caroline Marks, 17 anos
apenas, é a outra única concorrente, mas já precisa chegar na final para superar a
pontuação da líder.
Essa última etapa do
World Surf League Championship Tour, também será
decisiva para a cearense Silvana Lima. Ela precisa, no
mínimo, chegar nas quartas
de final para entrar no grupo
das top-10 do ranking, que
são mantidas na elite para o
ano que vem.
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Estado de SP corta ICMS de
indústria calçadista pela metade
www.cesarneto.com
M Í D IA 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 desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, pela conta @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Assim como é inconstitucional os Tribunais de Contas do
Estado de São Paulo e demais Estados da Federação serem submetidos ao Tribunal de Contas da União; o dos Municípios de
São Paulo e Rio e do Distrito Federal. A PEC 188 / 2019 acabaria com as competências de cada um deles
.
PREFEITURA (SP)
Com Bruno Covas (PSDB) internado novamente pra ser submetido à sequência da quimioterapia pela cura de um câncer com
metástases, até o universo da política se dá um tempo pra refletir
sobre o que somos e pra onde vamos. A comunidade @UNBORNness segue projetando curas espirituais
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Alex (da congregação AD Madureira e PSD de Kassab) vai ponderando as reações do Funcionalismo Público em
relação ao texto da nova Previdência do Estado de São Paulo,
enviado pelo governo Doria / Rodrigo (PSDB - DEM), com projeções pra todas as categorias do Funcionalismo paulista
.
GOVERNO (SP)
A nova logomarca do PSDB “pelo Brasil” de João Doria transforma uma metade do losango amarelo da bandeira nacional num
bicão estilizado do tucano e a esfera azul com a faixa branca “Ordem e Progresso” formando um grande olhar da ave. Os slogans
são “Pelo Brasil” e “Quebrando o Muro”
.
CONGRESSO (BR)
Deputado federal Marco Feliciano, pastor e pregador de um
Ministério (Assembleia de Deus), deve ser expulso do PODEMOS (ex-PTN) por estar muito próximo do Presidente Bolsonaro e do livre pensador Olavo de Carvalho. Ele pode avançar pra
outra legenda e ser candidato à prefeitura paulistana 2020
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Aquecimentos e poluições globais fazem parte do cumprimento de profecias da Literatura Bíblica. Na prática, são pré-Armagedons preparando uma falsa paz, sendo que durante ela a humanidade vai se arrepender de não ter dado ouvidos ao final deste
sistema satânico em que vivemos
.
PARTIDOS (BR)
No PSL que nunca deixou de ser do deputado federal (PE)
Bivar (apenas foi arrendado à família Bolsonaro pras eleições
2018), juntaram-se deputados federais com Joice Hasselmann
(deputada por São Paulo) e com o major Olimpio (senador por
São Paulo) pra expulsar o filho do Presidente Bolsonaro ...
.
POLÍTICOS (BR)
... - deputado federal Eduardo; mais votado da história do Brasil (da presidência do partido no Estado de São Paulo). Enquanto
a Justiça Eleitoral (TSE) não definir como o partido da família
“Aliança Pelo Brasil” será registrado (e em quanto tempo), os
ex-alinhados vão negociar as eleições municipais 2020
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando um referencial da liberdade possível. Recebeu a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e
o “Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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competitivos no mercado brasileiro e também exportados.
Igualmente, os calçados voltados
ao público de alta renda também
serão beneficiados. A redução de
imposto permitirá que o industrial invista em design, embalagem,
marketing e promoção, seja ela
no Brasil ou fora do país”, acrescentou o Governador.
As alterações na legislação
de ICMS servem para elevar a
competitividade da indústria de
São Paulo.A alíquota cobrada do
setor calçadista passará de 7%
para 3,5%, o que favorece a

competição nacional e contribui
para o fortalecimento do setor
no mercado externo. A mudança
também vai produzir melhor adequação da carga tributária, estendendo-se a toda a cadeia de calçados em São Paulo, inclusive
distribuidores e varejistas.
“É um gesto histórico. Há
mais de 12 anos que o setor calçadista pede a redução do imposto nesse patamar e nós tomamos a decisão, planejamos e
anunciamos. A partir de janeiro
do ano que vem, esse será o
novo patamar da indústria calça-

dista de São Paulo, impulsionando as regiões de Birigui, Jaú,
Franca e todo estado”, afirmou
Doria, destacando as cidades
grandes produtoras do setor.
A redução tributária será possível porque a Secretaria da Fazenda e Planejamento vai ajustar
a tributação pela concessão de
crédito outorgado para que a alíquota efetiva seja de 3,5%. Com
o incentivo, o Governo do Estado incentiva um importante setor
da economia de São Paulo, que
emprega muita mão de obra e
pode gerar ainda mais empregos.

Universidades de São Paulo e da França
investem em colaboração internacional
Termina nesta quarta-feira
(27) a programação da Fapesp
Week France, simpósio em cidades francesas que reúne especialistas de diversas áreas, graças a uma parceria entre
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e as
universidades de Lyon e de Paris. O evento conta com a participação de vários pesquisadores,
que buscam ampliar a qualidade
dos estudos e a competitividade
das instituições de ensino.
Vale destacar que universidades de todo o mundo adotam planos estratégicos de internacionalização que combinam não só a
mobilidade de estudantes e professores, como também a colaboração em projetos de pesquisa.
“Recentemente, fizemos
uma análise de nossas parcerias, destacando forças e fraquezas, e identificamos que, embora tivéssemos muitos acordos,
poucos eram realmente ativos.
Passamos, então, a focar em parcerias com poucas universidades, mas com atuação importante e nas áreas de pesquisa em que
somos fortes”, salientou Stéphane Riou, pró-reitor de Pesquisa
da Université Jean Monet SaintÉtienne, durante mesa-redonda
sobre estratégias para a colaboração internacional realizada
durante a Fapesp Week France.

Segundo o pró-reitor, apesar
dos cerca de 170 acordos de
colaboração da universidade
francesa, apenas 25 eram realmente ativos. “Fizemos um trabalho para explicar à comunidade científica a revisão de nossa
estratégia e garantimos investimento em novas colaborações”,
afirmou o gestor à Agência Fapesp.
Unicamp
Diferentemente da Université Jean Monet Saint-Étienne, a
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) não define áreas de pesquisa prioritárias ao
prospectar parcerias, pois a estratégia de colaboração internacional está centrada na escolha
da instituição parceira.
“Nossa estratégia está em
fazer parcerias com universidades que tenham o mesmo tamanho e o mesmo espírito em fazer pesquisa. É dessa maneira
que formamos parcerias com
universidades da França e de outros países. Para isso, investimos em eventos que coloquem
pesquisadores em contato. A expectativa é que um ou dois anos
depois desses encontros surjam
novas parcerias de qualidade”,
ressaltou Munir Skaf, pró-reitor
de Pesquisa da Unicamp, à Agência Fapesp.

O representante da Unicamp
apontou os 14 Centros de Pesquisa em Engenharia (CPEs)
constituídos pela Fapesp em
parceria com empresas e sede
em universidades e institutos de
pesquisa como modelo de colaboração. Nos CPEs, os projetos
têm duração de até dez anos e a
divisão de recursos é feita da
seguinte maneira: a Fapesp entra com uma parte, a empresa
parceira com outra parte equivalente
e as
universidades entram com duas
partes (custeio de instalações físicas e recursos humanos).
Na Université Claude Bernard Lyon, a inovação é o foco,
destaca Anne Giroir-Fendler,
pró-reitora de Mobilidade Internacional da instituição. “Somos a universidade mais inovadora da França, pois, proporcionalmente, temos o maior
número de patentes do país.
Nosso objetivo é desenvolver
colaborações de longo prazo
com universidades dentro e
fora da França. Para isso, também programamos encontros e
visitas de pesquisadores estrangeiros aos nossos laboratórios”, disse à Agência Fapesp.
USP e Unesp
Representantes da Universidade de São Paulo (USP) e da

Universidade Estadual Paulista
(Unesp) apontaram a preferência de suas instituições por
acordos de longa duração.
Na USP, por exemplo, as parcerias com universidades da
França têm mostrado resultados
positivos para os dois lados. “Os
artigos publicados por cientistas
da USP têm, na média, impacto
1,22. Mas, naqueles com coautoria de pesquisadores franceses, esse índice aumenta para
5,70. Como se vê, há uma produção científica conjunta importante, sólida e muito eficiente”,
disse Carlos Gilberto Carlotti
Jr., pró-reitor de Pós-Graduação
da USP, à Agência Fapesp.
De acordo com o pró-reitor,
nos últimos três anos, foram
publicados 2.192 trabalhos com
autores da USP e da França, o
que representa 9,1% da produção acadêmica da universidade
com coautoria internacional.
Desse total, 239 (10%) têm
coautoria com professores da
Universidade de Lyon.
Na Unesp, nos últimos dez
anos, foi registrado um crescimento de 5% para 37% da parceria internacional nas pesquisas
realizadas. Para Carlos Graeff,
pró-reitor de Pesquisa da instituição, o fato se deve ao plano
estratégico criado para incentivar a internacionalização.

Governo de SP inaugura nova
sede da DDM de Franca
O Governador João Doria e
o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires
de Campos, inauguraram na terça-feira (26) a nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM) de Franca. As novas instalações oferecem melhores
condições de atendimento à população e de trabalho aos policiais, além de ter localização
privilegiada e estrutura com total acessibilidade a pessoas com
deficiência.
“Estamos com 133 delegacias da Mulher operando no Estado de São Paulo. Aqui em Franca entregamos um espaço com
uma estrutura que vai garantir um
atendimento digno às mulheres
em situação de violência”, afir-

mou o Governador.
O Governo do Estado investiu R$ 38,3 mil nas obras para
acessibilidade, comunicação visual e aquisição de mobiliário.
A nova sede da DDM está localizada em um prédio com fácil
acesso para transportes públicos
e hospitais. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Com melhores acomodações, beneficia os
agentes que atuam na especializada e as pessoas que procuram atendimento na unidade.
O Secretário General João
Camilo Pires de Campos lembrou que a entrega da nova sede
ocorre no dia seguinte ao Dia
Internacional para Eliminação
da Violência contra Mulheres

e que o combate a esse tipo de
crime está no foco de atenção
do Governo. “Na Segurança
Pública a proteção às mulheres
é uma prioridade destacadíssima”, salientou.
A estrutura conta com sala
para o setor de investigação,
três de cartórios, uma para
abrigar o cartório central, sala
de espera e sala para a delegada. A unidade tem brinquedoteca e uma Sala Lilás, que é um
espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às vítimas. As novas instalações também contam com
total acessibilidade para pessoas com deficiência, inclusive com um elevador.
O prédio fica na Rua Volun-

tários da Franca, 2.557, no bairro São José, e foi locado pela
Polícia Civil com contrato de
cinco anos. A unidade existe na
cidade desde 1988 e, até a mudança de endereço que ocorre a
partir da inauguração, o atendimento era feito na Seccional.
Chefiada pela delegada
Christina Bueno de Oliveira, a
especializada conta com três
escrivães, cinco investigadores,
um agente de telecomunicações
e um agente policial. Juntos, os
profissionais que integram a
equipe, realizaram 2.286 atendimentos, instauraram 511 inquéritos e 150 termos circunstanciados e efetuaram 103 prisões
em flagrante e mandados, de janeiro a setembro.

Wet’n Wild tem descontos
na Black Friday
Parque aquático criou canal de compras exclusivo para a data com até 50% OFF
Dia 29 acontecerá a já tradicional Black Friday e o Wet’n
Wild preparou condições especiais para quem deseja curtir
suas mais de 25 atrações, ou
até mesmo a festa de Réveillon. O parque aquático localizado em Itupeva, a apenas 30
minutos de São Paulo, criou
um canal de compras exclusivo para a data com descontos
em diversos produtos.
O parque disponibilizará
valores especiais para ingressos, Wild Pass Individual (passe livre todos os dias
de parque aberto durante um
ano) e festa de Réveillon.
Somente por meio do
hotsite www.wetshop.com.br/
parceiro/blackfriday s erá
possível adquirir:
30% OFF: Ingresso Flex
Black (válido para os dias 4, 5
e 6 de dezembro)
- de R$ 69,00 por R$
49,00;
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O Governador João Doria
anunciou, na terça-feira (26), que
o Estado vai reduzir pela metade
a alíquota do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) cobrado dos fabricantes de calçados de São Paulo.
“O imposto sobre o calçado
vai ser reduzido em 50%. Menos imposto, mais competitividade”, afirmou Doria. O anúncio
foi feito durante visita ao polo
calçadista de Franca.
“Os calçados populares serão vendidos por preços mais
convidativos e, portanto, mais

30% OFF: Ingresso Flex
Black (válido para os dias 7 e 8
de dezembro)
- de R$ 79,00 por R$ 59,00;
50% OFF: Wild Pass Individual Black
- de R$ 399,00 por R$
199,00;
30% OFF: Réveillon - festa
Pool Party Black (3º lote)
- de R$ 169,00 por R$
119,00.
O hotsite poderá ser acessa-

do apenas durante a Black Friday, dia 29 de novembro. Os ingressos são limitados.
Sobre o Wet’n Wild
Inaugurado em outubro de
1998, o parque aquático celebrou recentemente seus 21
anos de operação. O Wet’n
Wild tem mais de 25 atrações
classificadas como família,
moderadas e radicais, que juntas totalizam sete milhões de

litros de água tratada e reciclada. É diversão garantida
para todas as idades, durante
o ano inteiro. Em 2018,
foi eleito o parque de diversão mais amado pelos paulistanos em estudo inédito feito
por
VejaSP/
MindMiners e está entre os
parques mais bem avaliados
da América do Sul, segundo
TripAdvisor.
O parque está localizado no
km 72 da Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva (SP), e oferece toda a infraestrutura necessária - lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área
de descanso e estacionamento
- para que seus visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível. O
parque acaba de inaugurar duas
novas atrações, o Cyclone e o
Meteor, este último sendo o
tobogã mais alto do mundo
(com cápsula).
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Dívida Pública Federal cai para
R$ 4,12 trilhões em outubro
A Dívida Pública Federal
(DPF) chegou a R$ 4,120 trilhões em outubro. O indicador,
que inclui o endividamento interno e externo, retraiu 0,84% em
termos nominais em relação a
setembro. Os dados foram divulgados na terça-feira (26) pelo
Tesouro Nacional, em Brasília.
Segundo o Plano Anual de
Financiamento (PAF) da dívida
pública, divulgado em janeiro
pelo Tesouro, a tendência é que
a DPF encerre o ano entre R$
4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
Interna (DPMFi) (em títulos),
em circulação no mercado nacional, caiu 0,68%, passando de
R$ 3,993 trilhões para R$ 3,966
trilhões. No mês passado, hou-

ve mais resgates do que emissões, com saldo de R$ 51,57
bilhões, o que explica a redução
da dívida. Por outro lado, houve
apropriação de juros no total de
R$ 24,41 bilhões.
A apropriação de juros representa o reconhecimento gradual
das taxas que corrigem os juros
da dívida pública. As taxas são
incorporadas mês a mês ao estoque da dívida, conforme o indexador de cada papel.
A Dívida Pública Externa recuou em 4,79%, encerrando outubro em R$ 154,71 bilhões.
Por meio da dívida pública,
o governo pega emprestado dos
investidores recursos para honrar compromissos. Em troca,
compromete-se a devolver o di-

nheiro com alguma correção,
que pode ser definida com antecedência, no caso dos títulos
prefixados, ou seguir a variação
da taxa Selic, da inflação ou do
câmbio.
Composição
A participação dos papéis
corrigidos pela Selic passou de
38,36% em setembro para
39,38% em outubro. A fatia dos
títulos prefixados (com taxas
definidas no momento da emissão) caiu de 31,75% para
30,42%.
A participação dos títulos
vinculados à inflação subiu de
25,78% para 26,27%. A parcela do câmbio, que inclui a dívida pública externa, caiu de

4,11% para 3,93%.
Impactos da alta do dólar
O coordenador de Operações da Dívida Pública, Roberto Lobarinhas, afirmou que o
impacto da alta do dólar na administração da dívida é “muito
pouco relevante”.
“Toda a gestão de dívida é
realizada de forma a minimizar
quaisquer vulnerabilidades ou
riscos. O impacto dessa elevação de dólar é muito pouco relevante”, afirmou.
Acrescentou que “não há no
radar” qualquer intenção de o Tesouro Nacional fazer atuação extraordinária conjunta com o Banco Central por conta da alta recente do dólar. (Agencia Brasil)

Guedes diz que democracia no
Brasil nunca esteve tão forte
O processo de transformação
do Estado brasileiro é difícil e
doloroso, disse o ministro da
Economia, Paulo Guedes, na terça-feira(26), em conferência no
Peterson Institute for International Economics, em Washington.
Guedes ressaltou que essa
transformação ocorre em meio
a uma democracia vibrante. “Estamos transformando o estado
brasileiro. É um trabalho doloroso, é duro”, disse. Ele acrescentou que muito do que se ouve
sobre o Brasil é ruído e deve ser

ignorado. “O que vocês ouvem
fora é que há uma bagunça. Não
prestem atenção nisso. [O Brasil] é uma democracia vibrante,
com poderes independentes”,
ressaltou, acrescendo que no
país a democracia nunca foi tão
forte como atualmente.
O ministro também afirmou
que não há escândalos de corrupção no país e acrescentou que o
Brasil não vai queimar florestas
ilegalmente e que respeita o
acordo de Paris.
Na segunda-feira, ao respon-

der sobre convulsões políticas
na América Latina, Guedes disse que considera inconcebível
um novo AI-5 no Brasil, mas as
pessoas não devem se assustar
se alguém pedir um AI-5 caso
haja radicalização no Brasil.
Na terça-feira, ele defendeu
o direito da população de se
manifestar pacificamente, “sem
quebrar a rua toda”. “A democracia é barulhenta. Nós respeitamos e valorizamos isso. Não temos problemas com manifestações públicas”, disse. Guedes

enfatizou ainda que é preciso
respeitar quem foi eleito e que
a disputa pelo poder deve se dar
nas Eleições.
Durante a conferência em
Washington, Guedes defendeu as
medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo, como a
reforma da Previdência, considerada emergencial, o ajuste fiscal, a
descentralização das receitas públicas com maior distribuição entre
estados e municípios, privatizações,
e as reformas administrativa e tributária. (Agencia Brasil)

Inadimplência de alunos é de 5,9%
no 1º semestre, revela pesquisa
A inadimplência de alunos
em instituições de ensino particular em todo o país aumentou
no primeiro semestre de 2019.
Comparada com a quantidade de
negativações do ano passado,
depois de dois anos consecutivos de queda no índice, a falta
de pagamento das mensalidades
de alunos dos ensinos infantil,

fundamental e médio cresceu
5,9% nos primeiros seis meses
do ano, enquanto no ensino superior o incremento foi de 4,9%
durante o mesmo período.
É o que revela pesquisa da
empresa Serasa Experian. No
acumulado entre janeiro de 2014
e junho de 2019, o total de negativações nos três níveis esco-

lares é 20,8% maior de quando
o indicador foi iniciado. Universitários têm maior porcentagem
de dívidas não pagas: 47,2%.
Segundo o economista da
Serasa Luiz Rabi, a queda dos
últimos dois anos pode ser explicada porque o país começou
a sair da recessão, mas o aumento durante o primeiro semestre

tem relação direta com inflação
dos quatro meses de 2019.
“Esse fator fez com que os
índices de inadimplência aumentassem, batendo recordes
durante todo o primeiro semestre. O aumento afeta todos os
segmentos, e não seria diferente com as escolas particulares”,
afirmou. (Agencia Brasil)

Adesões a consórcios crescem
em outubro 12,8%
O ramo de consórcios encerrou o mês de outubro com
resultado positivo. De acordo
com a Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios (Abac), houve um aumento
de 12,8% nas adesões, em relação ao mesmo período do
ano passado.
Com uma movimentação de
cerca de R$ 110 bilhões até
outubro, o volume de 2,38 milhões de novas cotas vendidas
marcou um recorde na série
histórica, elaborada desde
2015. De janeiro a outubro de
2018, o balanço da Abac indicou um total de 2,11 milhões
de cotas adquiridas e um faturamento de R$ 85,81 bilhões.
O final de ano representa, em
geral, uma época em que muitas
pessoas cogitam participar de

consórcios, a fim de obter um
bem ou serviço, segundo a Abac.
A expectativa, portanto, é de que
os 7,35 milhões de consorciados ativos, contabilizados pelo
Sistema de Consórcios até outubro, devem crescer.
Para o presidente executivo
da Abac, Paulo Roberto Rossi,
este ano um dos fatores que devem estimular mais ainda as adesões é a liberação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) de até R$ 500 por conta
ativa ou inativa. Uma nova etapa
para os saques foi iniciada na
última sexta-feira (22), atendendo a trabalhadores nascidos em
junho e julho.
Cotas
De acordo com o relatório
da Abac, as cotas para aquisição

de veículos leves, como automóveis, caminhonetes e utilitários, equivalem a mais da metade (50,2%) do total. Na sequência, aparecem as cotas para
motocicletas e motonetas,
com 29,5%; imóveis, com
13,6%; e veículos pesados,
com 4,5%. As menores proporções foram observadas entre as
cotas de serviços (1,4%) e eletroeletrônicos e outros bens
móveis duráveis (0,8%).
Embora tenham respondido
pela menor parcela, as cotas de
eletroeletrônicos e outros
bens móveis duráveis foram
as que apresentaram maior
crescimento, de 2018 para
2019. No acumulado de janeiro a outubro, as vendas desse
tipo de cota tiveram alta de
90,9%. A variação nas cotas

de serviço vem em segundo
lugar, com 50,2%, seguida pela
de veículos pesados (32,5%),
imóveis (20,1%), veículos leves (11,2%) e motocicletas
(7,5%). Com os aumentos
apontados em veículos leves,
veículos pesados e motocicletas, o segmento de automotores registrou alta de 10,4%.
Paulo Roberto Rossi ressalta, ainda, que a performance do
ramo de consórcios tem melhorado devido a uma mudança de
mentalidade dos consumidores,
que, segundo ele, têm tido um
senso maior de responsabilidade quanto às próprias finanças.
Para ele, ao adotar esse comportamento, passam a ver o consórcio “como alternativa para realização dos sonhos de consumo”. (Agencia Brasil)

Alívio nas contas públicas
viabiliza 1.800 bolsas de pesquisa
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) vai investir R$
200 milhões em cursos de mestrado e doutorado considerados
estratégicos e de relevância para
o desenvolvimento regional, na
concessão de 1.800 bolsas de
pós-graduação, a partir de março do próximo ano.
Segundo o presidente da Capes, Anderson Correia, são
exemplos de áreas estratégicas
energia, mobilidade, saúde,
meio ambiente, gestão, indústria
4.0 e defesa nacional.
“Cada estado tem sua parti-

cularidade”, disse Correia pouco antes de assinar protocolo de
intenções com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (Confap).
Ele calcula que as unidades da
Federação poderão eleger individualmente de cinco a dez áreas de interesse.
Conforme nota da Capes, a
parceria com o Confap vai viabilizar “a elaboração de um programa de desenvolvimento estratégico da pós-graduação nos estados”. A Capes fará aporte de
recursos e coordenará a parceira. “Caberá ao Confap ajustar as

ações a serem planejadas com os
reitores, pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, Fundações
de Amparo à Pesquisa Estaduais
e outros órgãos”.
Terão prioridade cursos de
pós-graduação classificados
com notas 3 e 4 pela Capes “considerados emergentes e em fase
inicial de implantação”, de acordo nota da instituição.
Anderson Correia assinala a
intenção de calibrar esses programas de pós-graduação para
mitigar as assimetrias no desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico. A Capes tem

interesse em também atrair parceiras regionais com a iniciativa privadas.
Ao anunciar o investimento, o
presidente da Capes fez questão
de registrar que o aporte tornouse viável por alívio nas contas públicas. “Foi possível graças ao descontingenciamento e também às
propostas [para o próximo ano] do
orçamento da Capes.”
O governo oficializou na semana passada o descontingenciamento (desbloqueio) de R$
13,976 bilhões do Orçamento
de 2019 que ainda estavam bloqueados. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Papa Francisco
encerra visita de
4 dias ao Japão
O Papa Francisco deixou terça-feira,(26) o Japão rumo ao
Vaticano, encerrando sua visita de quatro dias ao país.
Bispos católicos se despediram do pontífice no aeroporto
de Haneda, em Tóquio. A visita de Francisco ao Japão foi a primeira de um chefe da igreja católica em 38 anos.
Ele visitou as cidades de Nagasaki e Hiroshima, onde renovou seus votos em prol da abolição de armas nucleares.
O papa descreveu o emprego e a posse de armas nucleares
como algo “imoral” e um obstáculo para o desarmamento nuclear global.
Francisco exortou as pessoas a adotarem medidas concretas
visando construir um mundo livre de armas nucleares.
Em um encontro realizado na capital japonesa, o sumo pontífice também encorajou um grupo de jovens a se manifestar e dizer
não com o objetivo de acabar com o bullying nas escolas. (Agencia Brasil)

Piñera tem menor
índice de aprovação
desde a
redemocratização
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, alcançou o menor
índice de aprovação desde o retorno da democracia no país. Com
apenas 12% de apoio, seus pacotes de medidas sociais e a proposta de uma mudança na Constituição não foram suficientes
para deter a onda de violência, que persiste desde o dia 18 de
outubro.
Na terça-feira (26) há manifestações e barricadas em Santiago, Valparaíso e Concepción, além da convocação de uma nova
greve geral.
Forças Armadas
Também na terça-feira (26), Piñera assinou um projeto de lei
que permite que efetivos das Forças Armadas sejam deslocados
para resguardar infraestruturas de serviços básicos sem que seja
necessário decretar Estado de Exceção.
O que se pretende é que os membros das Forças Armadas
possam proteger linhas de transmissão, usinas de energia e hidrelétricas, sistemas de telecomunicações, hospitais, portos e
aeroportos, e que os carabineros, a polícia do Chile, possa ficar
totalmente a cargo da segurança dos cidadãos.
Piñera disse que o projeto “permitirá que muitos carabineros
sejam liberados, de modo que, em vez de proteger esses lugares
estratégicos, eles possam estar nas ruas e parques, protegendo a
segurança e as casas dos chilenos. Assim, podemos concentrar
policiais no trabalho de ordem pública e ter uma presença policial maior”.
Planos
Piñera anunciou ainda que nos próximos dias enviará ao Congresso dois planos, um para recuperar as cidades dos danos gerados nos protestos sociais e outro para impulsionar a economia
nacional, severamente afetada pelas longas manifestações e greves.
“O que faremos com esse plano para impulsionar a economia
é recuperar nossa capacidade de crescer, criar empregos, melhorar salários, criar oportunidades para as pequenas e médias
empresas e, dessa forma, conseguir que nossa economia se levante e recupere seu curso em direção ao progresso e desenvolvimento”, afirmou Piñera.
De acordo com o presidente, o governo está trabalhando em
cinco frentes, simultaneamente, para tentar tirar o país da crise e
frear as manifestações.
Iniciativas
Uma iniciativa do governo é a Agenda Social, que trata de
melhoras nas aposentadorias, redução dos preços do transporte
para idosos, redução no preço dos medicamentos, entre outros.
A outra, é a nova Constituição, que deve ser levada ao Congresso
em abril do ano que vem. Um terceiro ponto é a redução dos
salários e das verbas de gabinete de parlamentares e altos funcionários do setor público.
O presidente propôs ainda o “fortalecimento da ordem pública e da paz”, e o decreto firmado na terça-feira (26), para a colaboração das Forças Armadas com a polícia, faz parte dessa frente de trabalho.
“Essa lei, que permite a colaboração das Forças Armadas, não
implicará nenhuma restrição às liberdades e direitos dos chilenos, conforme estabelecido pelo Estado de Exceção. E, de maneira nenhuma, significa que as Forças Armadas estarão envolvidas ou participando da manutenção da ordem pública. Essa tarefa
ficará a cargo de nossas forças policiais e de segurança”, assegurou Piñera.
Abuso
A polícia chilena, de acordo com informações do Ministério
Público, é acusada de cerca de mil casos de abuso em conflitos
com manifestantes. Até o momento, o Chile já registrou 23 mortes, quase 3 mil civis feridos e mais de 200 pessoas que perderam ou tiveram a visão afetada devido a ferimentos por bala de
borracha. Mais de 2 mil policiais ficaram feridos.
Pelo menos 86 eventos graves foram registrados desde o início da convulsão social, como incêndios, atropelamentos, barricadas e intensos conflitos entre a polícia e os manifestantes.
Pesquisa
A pesquisa, realizada pela Cadem, na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), ouviu 706 pessoas, maiores de 18 anos de idade,
habitantes das 16 regiões do país. (Agencia Brasil)
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CPMI das Fake News ouve
ex-ministro da Secretaria
de Governo
O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos
Santos Cruz, participou na terça-feira, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) que investiga a propagação de notícias falsas (fake
news). General do Exército,
Santos Cruz ficou no cargo por
seis meses.
Questionado pela relatora
da comissão, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA), e por
outros parlamentares, o general se recusou a citar nomes de
pessoas que teriam sido responsáveis por sua saída do governo e pelo desgaste da sua
relação com o presidente. Santos Cruz disse que não tem provas que confirmem a participação dessas pessoas. “Vim cola-

borar com responsabilidade.
Não posso ser irresponsável na
minha colaboração.”
Composta por 15 senadores e 15 deputados titulares e
igual número de suplentes, a
comissão tem 180 dias, a contar de sua instalação no
início de setembro, para investigar a criação de perfis
falsos com o objetivo de influenciar as eleições do ano
passado e os ataques cibernéticos contra a democracia e
o debate público. Também
será alvo da mesma CPMI a
prática de ciberbullying
contra autoridades e cidadãos
vulneráveis e o aliciamento de
crianças para o cometimento
de crimes de ódio e suicídio.
(Agencia Brasil)

Dallagnol é punido com
advertência por críticas a
ministros do STF
O Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)
decidiu na terça-feira (26), por
8 votos a 3, punir o procurador
da República Deltan Dallagnol
com uma advertência por ter dito
em entrevista que ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
eram lenientes com a corrupção.
Trata-se da primeira punição
disciplinar da carreira de Dallagnol. A advertência é a pena mais
branda nas sanções que o CNMP
pode aplicar a membros do Ministério Público Federal (MPF),
mas em caso de reincidência
pode resultar em punições mais
graves. A sanção também prejudica a promoção.
Dallagnol ainda responde a
outros dois procedimentos disciplinares que constam na pauta
de julgamentos do CNMP desta
terça-feira (26), um aberto por
iniciativa do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e outro pela
senadora Kátia Abreu (PDT-TO).
Julgamento
Dallagnol foi punido no processo administrativo disciplinar
(PAD) aberto em abril a pedido
do presidente do STF, ministro
Dias Toffoli, após o procurador
ter dito, numa entrevista à rádio
CBN, em agosto do ano passado, que os ministros da Segunda
Turma do Supremo “mandaram
uma mensagem muito forte de
leniência a favor da corrupção”.
O procurador fez uma crítica à decisão em que a Segunda
Turma do STF retirou trechos
da delação da Odebrecht das
mãos do então juiz federal e
hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
Sua defesa alega que ele apenas exerceu sua liberdade de expressão e não incorreu em nenhuma falta disciplinar.
Para o relator do caso, conselheiro Luís Bandeira de Mello, o procurador agiu com “ausência de zelo pelo prestígio de
suas funções, falta de decoro,
urbanidade”, violando seus deveres funcionais previstos na legislação pertinente.
“É um excelente procurador
da República, e é bem verdade
que o trabalho que ele faz revo-

lucionou o Judiciário, revolucionou a sociedade, revolucionou
a quadratura atual em que nós
vivemos, mas é necessário registrar que esta atuação não pode
servir como um salvo conduto
para ele manifestar o que desejar, do modo como desejar,
como vinha fazendo de modo
excessivo”, disse Bandeira.
O relator foi acompanhado
pelos conselheiros Otávio Rodrigues, Sandra Krieger, Fernanda Marinella, Valter Shuenquener, Luciano Maia, Sebastião
Caixeta e Rinaldo Reis, que é o
corregedor nacional do MP. Divergiram o vice-procurador-geral da República, José Bonifácio
de Andrada, e os conselheiros
Silvio Amorim e Oswaldo
D’Albuquerque.
Defesa
O advogado Francisco Rezek, ex-ministro do STF, disse
durante o julgamento que os termos utilizados por Dallagnol
foram de fato “inadequados, deselegantes”, mas que de forma
alguma ele havia violado seu decoro funcional.
Rezek pediu aos conselheiros que observassem o
princípio da proporcionalidade no caso, pois embora as
palavras de Dallagnol tenham
sido “infelizes”, elas parecem
brandas quando confrontadas
com as manifestações de outras autoridades.
“Dos três lados da Praça dos
Três Poderes, tudo o que temos
ouvido é o desregramento verbal, é a falta de padrões de continência”, disse Rezek, afirmando que o Brasil se tornou “uma
República de boquirrotos”.
Ainda em defesa de Dallagnol, o presidente da Associação
Nacional dos Procuradores da
República (ANPR), Fábio George da Nóbrega, disse que as
manifestações do procurador
se enquadram na liberdade de
crítica a autoridades da República. “Para fortalecer o Estado Democrático de Direito,
todas as críticas, ainda que árduas e duras, precisam ser toleradas e admitidas”, defendeu.
(Agencia Brasil)

A definição de um calendário pela Câmara dos Deputados
sobre a tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC
199/2018) que pode disciplinar
a prisão de réus condenados em
segunda instância é o que falta
para que o Senado oficialize a
desistência de tratar o tema por
meio de projeto de lei.
Na terça-feira (26), o assunto foi mais uma vez discutido
entre os presidentes e líderes
das duas Casas legislativas, na
residência oficial do presidente
do Senado, Davi Alcolumbre (
DEM-AP).
No encontro, que também
contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, 12 dos 16
líderes do Senado concordaram
em abrir mão do projeto de lei.
Moro não quis tomar partido das propostas. Ele disse apenas que a aprovação de uma norma é fundamental para combater a impunidade no país. Já o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), disse aos senadores que, por projeto de lei,
a matéria não será aprovada pelos deputados.
Quando o acordão já estava
quase sendo oficializado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senadora Simone Tebet
(MDB-MS), favorável à mudança para projeto de lei, convenceu os senadores a só baterem o
martelo depois que o compro-
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Senado exige da Câmara calendário
sobre segunda instância para acordo

misso de Maia, de apresentar um
calendário de tramitação da proposta na próxima terça-feira (3),
seja cumprido. “Não podemos
dar um cheque em branco para a
Câmara”, disse a senadora.
Segundo Simone, independentemente do acordo a ser
feito na semana que vem, a CCJ
fará uma audiência pública sobre o assunto na próxima quarta-feira (4). Além de Sergio
Moro, os senadores devem ouvir juristas e o presidente do
Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB) sobre o assunto. A senadora disse ainda que, caso o
acordo seja confirmado e não
cumprido pelos deputados, nada
impede que ela volte a pautar a
discussão na CCJ.
Na avaliação de senadores
como Major Olímpio(PSL-SP),
Alessandro Vieira (CidadaniaSE), Alvaro Dias (Podemos –
PR), Lasier Martins (Podemos

-RS) e Orivisto Guimarães (Podemos -PR), o argumento defendido pelos deputados – de que
um projeto de lei com sugestões
de alterações no Código de Processo Penal (CPP) poderia ter a
constitucionalidade questionada
no Supremo Tribunal Federal –
não se sustenta. O grupo defende
que o projeto de lei do Senado e
a PEC proposta pela Câmara são
complementares e não excludentes e que, por isso, deveriam tramitar simultaneamente.
“Não se diga que projeto [de
lei do Senado] é tecnicamente
inferior à PEC, porque não é.
Nós fizemos essa avaliação
no Senado, e quase todos concordaram que projeto é mais
célere, mais eficiente e
abrangente e, inclusive, reduz
o espaço de interpretações
divergentes que ocorrem ao
sabor das conveniências, das
circunstâncias e dos interesses pessoais”, afirmou o se-

nador Alvaro Dias. Diferentemente da PEC, que exige votação em turnos nas duas casas
e quórum qualificado, o projeto
de lei poderia ser aprovado por
maioria simples.
Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de mudar o
entendimento adotado em 2016,
e permitir que condenados só
sejam presos depois de esgotadas todas as possibilidades de
recurso na Justiça, uma batalha
sobre o assunto foi travada entre deputados e senadores.
Na Câmara, a PEC 199/
2018, que teve a admissibilidade aprovada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, na última quartafeira (20), por 50 votos a 11. A
aprovação folgada foi o argumento usado pelo presidente do
Senado para mudar de ideia e
desistir de avançar com o tema
na Casa.
Para o senador Oriovisto
Guimarães, que abriu mão de
avançar em uma proposta de
emenda à Constituição, de autoria dele, para apoiar a mudança
via projeto lei, só a pressão popular pode fazer a proposta avançar. “Se a população brasileira
não se mobilizar nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. A prisão em segunda instância está indo para as calendas [adiar solução para data
distante], e isso vai continuar
sendo o paraíso da impunidade”,
disse. (Agencia Brasil)

Óleo que atingiu Rio de Janeiro é
compatível com o do Nordeste
O óleo que atingiu o litoral
do Rio de Janeiro é compatível
com material encontrado no litoral da região Nordeste e do
Espírito Santo, de acordo com
o Grupo de Acompanhamento e
Avaliação (GAA). Em nota divulgada na terça-feira (26), o grupo diz que militares da Marinha
e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) estão no local efetuando monitoramento. O GAA é
formado pela Marinha do Brasil,
Agência Nacional de Petróleo
(ANP) e Ibama.
A análise foi feita pelo Insti-

tuto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) que
constatou que uma amostra de
20 gramas recolhida na Praia de
Santa Clara, em São Francisco
de Itabapoana, localizada ao norte do estado do Rio de Janeiro,
é compatível com o óleo que
atingiu o litoral do Nordeste e o
Espírito Santo.
Autoridades confirmaram,
neste final de semana, que fragmentos de óleo chegaram ao
Rio de Janeiro. De acordo com
GAA, tratam-se de “pequenos
fragmentos” que foram removidos das praias de Santa Clara e
Guriri, em São Francisco de Ita-

bapoana; praias do Barreto, em
Macaé; e Canal das Flechas, em
Quissamã. Todas localizadas ao
norte do Estado.
Amostras foram recolhidas
em todas essas localidades e
apenas na Praia de Santa Clara,
o óleo “foi constatado como
compatível”, diz o texto. Segundo o GAA, até o momento,
não foram encontrados novos
vestígios de óleo no estado do
Rio de Janeiro.
De acordo com o último boletim divulgado pelo Ibama na
tarde de segunda-feira (25), ao
todo, 772 localidades de 124
municípios em 11 estados foram

atingidos pelo óleo. Até o momento, constam na lista, além do
Rio, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Espírito Santo.
Na semana passada, a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(Capes) lançou um edital que vai
destinar R$ 1,36 milhão para
pesquisas sobre o óleo encontrado nas praias brasileiras. O
objetivo é contribuir para a contenção, o processamento do resíduo encontrado e a redução de
danos ao meio ambiente. (Agencia Brasil)

Fachin vota para tornar
Renan Calheiros réu no STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin votou na terça-feira (26)
para tornar o senador Renan Calheiros (MDB-AL) réu em um
dos processos da Operação Lava
Jato pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro. Apesar da
manifestação do ministro, que é
relator do caso, o julgamento foi
suspenso na Segunda Turma da
Corte e será retomado no dia 3
de dezembro.
O colegiado julga denúncia
apresentada em 2017 pela Procuradoria-Geral da República
(PGR), que foi baseada na delação premiada do ex-presidente
da Transpetro, empresa que pertencia à Petrobras na época.
Nos depoimentos, Sérgio
Machado disse que Calheiros e
outros políticos do partido teriam recebido valores de empresas que tinham contratos da estatal para repassar ao diretório
do MDB. De acordo com a acusação, os supostos repasses teriam ocorrido por meio de doações eleitorais a três diretórios,
do MDB no Tocantins e Aracaju
e do PSDB em Alagoas, em troca de benefícios na Transpetro.
Ao proferir seu voto, Fachin
entendeu que há indícios dos crimes, mas somente no repasse
feito ao diretório de Tocantins.
Nos casos envolvendo os demais
diretórios, não há provas sufici-

entes para abertura da ação penal contra o senador.
Segundo o ministro, em
2010, a empresa NM Engenharia e Serviços, cujos sócios também assinaram delação, repassou
R$ 150 mil em forma de doação eleitoral oficial ao diretório
de Tocantins, após solicitação de
Renan Calheiros. A doação foi
direcionada a um apoiador do
senador, o então deputado Leomar Quintanilha.
“Renan Calheiros e Sergio
Machado ajustaram o pagamento
da vantagem indevida, por meio de
doação oficial ao diretório estadual do Tocantins, do MDB, em
2010. Sergio Machado ao seu turno, com vontade livre e consciente, solicitou a administradores da
NM Engenharia o pagamento da
vantagem indevida ao diretório
político indicado por Renan Calheiros”, afirmou o relator.
Defesa
A defesa do senador negou as
acusações e afirmou que a denúncia contra o senador foi feita pelo ex-procurador Rodrigo
Janot antes do término da investigação pela Polícia Federal.
“A própria Polícia Federal,
de forma expressa, disse que as
provas não comunicam entre si
e que elas são desencontradas”,
afirmou Luiz Henrique Alves,
advogado do senador.

Ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de

Mello, Ricardo Lewandowski e
Cármen Lúcia. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 27/11/2019 - A partir das: 12:00 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 B49504 - CONTRATO 302624055314-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0262
JOSE LUIZ SANZONI, Brasileiro (A), Eletriciário CPF 085.081.648-31, CI 12.778.102
SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 52, localizado no 5º andar ou 6º pavimento
do Edifício Camélia, do Condomínio Parque Residencial Penha de França,
Cangaíba, São Paulo/SP, cabendolhe o direito a uma vaga indeterminada
descoberta no estacionamento externo do edifício, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios.
São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO
12 - 22 - 27/11/2019
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Ministério publica normas de
qualidade para frutas e verduras
O ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento publicou normas de qualidade visual
para 17 produtos hortícolas, entre eles, as frutas mais comuns
na dieta brasileira: maçã, banana, manga, uva e morangos. De
acordo com nota divulgada pelo
ministério, a medida visa “orientar o consumidor na identificação de produtos próprios para
consumo”.
Os padrões estão de acordo
com uma portaria publicada pelo
ministério em 2018, e que apenas agora serão aplicados. O texto exige que os produtos estejam inteiros, limpos, firmes, sem
pragas visíveis a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos ou
com maturidade comercial. Produtos que apresentarem odores
estranhos, sinais de deterioração ou danos profundos não po-

derão ser comercializados e, em
caso de fiscalização, deverão ser
destruídos ou descartados pelo
comerciante, no ato.
Medida subjetiva
De acordo com a comerciante Maria de Lurdes Pereira,
que vende frutas e hortaliças há
20 anos, a medida é subjetiva e
impossível de aplicar. “O olho do
consumidor é que determina o
que ele precisa. A banana da terra, por exemplo, só serve madura. Se comprar verde, não presta.
Aí você me diz que o governo vai
colocar uma norma em cima disso. Como vai fiscalizar? Eu não
posso vender tomate maduro,
que serve para fazer molho, para
os meus clientes?”, questiona.
Já para Cleiton Augusto dos
Santos, funcionário de um posto de distribuição de hortaliças,

a medida deve encarecer o custo da feira para os consumidores. “O agricultor pequeno não
tem como controlar essas coisas. Como vão controlar a qualidade num nível assim? Vão vender menos, perder muitos produtos, e colocar o peso nas costas do consumidor, que vai pagar mais caro”, disse.
Exportação de frutas
De acordo com o ministério,
as novas normas já vigoram na
comercialização internacional
dos produtos, e o governo está
apenas replicando procedimentos que já são exigidos na entrada e na saída das alfândegas brasileiras. O Brasil segue normas
de exportação da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e
aderiu ao padrão do Programa de

Frutas e Hortaliças em 2017.
Segundo o coordenador-geral de Qualidade Vegetal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov),
Hugo Caruso, os países importadores são bastante exigentes.
“Eles têm pessoal treinado para
não deixar ingressar produtos que
não atendam aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos
pelos padrões visuais”.
Frutas de época
Os padrões já estão em vigor
e valem, também, para produtos
vendidos na época do Natal, em
especial os importados. Auditores fiscais agropecuários poderão abrir caixas e inspecionar
produtos disponíveis em pontos
que trabalhem com produtos de
origem estrangeira. (Agencia
Brasil)

Receita e Polícia apreendem anabolizantes
com venda proibida no Brasil
Fiscais da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Receita Federal e policiais da 22ª delegacia policial (Penha) realizaram uma operação conjunta na terça-feira (26) para
cumprir 20 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que realizava venda de anabolizantes,
emagrecedores e outros produtos controlados com venda

proibida no Brasil. As vendas
eram feitas pela internet.
A ação contou com o apoio de
delegacias especializadas da
capital e com o auxílio de equipes da Polícia Civil de São Paulo
e do Rio Grande do Su. Foram
expedidos, pela Justiça, mandados
de busca para serem cumpridos
nas cidades de São Caetano do Sul
(SP) e Santana do Livramento
(RS), na fronteira com o Uruguai.
Em um escritório que funci-

onava como uma loja de
sex shop, em Jacarepaguá, zona
oeste do Rio, foram apreendidos
inúmeros frascos de chá de nozes da Índia, além de produtos
estrangeiros como Adipotrim,
Slimmer Extreme, Body Shape
e Lida, todos eles de comercialização proibida no Brasil.
Em outros endereços na região metropolitana do Rio foram
apreendidos os anabolizantes
GH, oxondrolona, deposteron,

durateston e wudurateston, além
do emagrecedor cloridrato de
sibutramina monoidratado.
Na operação foi preso em flagrante Felipe Cunha Badaraco. No
endereço dele foram encontrados
anabolizantes de procedência estrangeira. Ele foi autuado pelo crime de
falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, previsto
no artigo 273 do Código Penal
Brasileiro. (Agencia Brasil)

O Diário Oficial da União
publicou na terça (26) uma lei
sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro que modifica o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei
nº 10.671, de 15 de maio de
2003) tornando mais rígidas as
punições a torcedores violentos.
Segundo a nova legislação, “a
torcida organizada que, em
evento esportivo, promover
tumulto, praticar ou incitar a
violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas será
impedida, assim como seus
associados ou membros, de
comparecer a eventos espor-

tivos pelo prazo de até 5
anos”. Antes a punição tinha a
duração de 3 anos.
Além disso, a lei estabelece que a punição será voltada
àqueles que cometerem atos
violentos mesmo em locais e
ocasiões diferentes aos relacionados à uma competição
esportiva específica.
Desta forma estarão sujeitos
a esta penalização torcedores
que invadirem locais de treino,
que participarem de confrontos
com outras torcidas e que realizarem atos ilícitos contra esportistas, competidores, árbitros,
organizadores de eventos esportivos e jornalistas.

Mudança positiva
Segundo o sociólogo e pesquisador na área de futebol e violência Maurício Murad, as mudanças são positivas: “Acho positivo o aumento da pena porque é um endurecimento da
aplicação da lei, e também
considero positivo ampliar a
extensão dela, para além do
outro torcedor adversário,
pois o torcedor violento não
se limita a agredir o adversário, mas agride o árbitro, o jogador, o profissional de imprensa. Então é necessário que
a lei se atualize, e a ampliação
é uma atualização da mesma
pelo que acontece nos estádi-

os e fora deles”.
Murad afirma que, em 32
rodadas do Campeonato Brasileiro, foram contabilizados 151
eventos violentos dentro e fora
dos estádios: “Isto é muito, uma
média de 5 por rodada”.

Custo da construção
sobe 0,15%
em novembro
O Índice Nacional de Custo da Construção–M (INCCM), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou
inflação de 0,15% em novembro. O percentual é superior ao
observado em outubro (0,12%).
O indicador acumula 3,99% no
ano e 4,12% em 12 meses.
A alta da taxa na passagem
de outubro para novembro foi
puxada pelos serviços, que tiveram deflação (queda de preços) de 0,08% em outubro e
passaram para uma inflação de
0,36% em novembro.
Os materiais e equipamentos tiveram queda na taxa, apesar de continuarem com inflação. A taxa recuou de 0,37%
em outubro para 0,31% em novembro.
Já a mão de obra mantevese, em novembro, sem variação
de preços como ocorreu em
outubro.
Confiança da construção
sobe 1,5 ponto
O Índice de Confiança da
Construção, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),

subiu 1,5 ponto na passagem de
outubro para novembro e chegou a 89 pontos, em uma escala de zero a 200. Esse é o maior patamar atingido pelo indicador desde setembro de 2014,
quando a confiança ficou em
89,9 pontos.
A alta do índice é relacionada a uma melhora da situação corrente, já que o Índice de
Situação Atual avançou 2,4
pontos, para 81,3 pontos. O
Índice de Expectativas, que
mede a confiança no futuro,
também subiu, mas de forma
mais moderada: 0,5 ponto, passando a 97,0 pontos.
O Nível de Utilização da
Capacidade do setor cresceu
0,4 ponto percentual, para
70,5%. Segundo a pesquisadora da FGV, Ana Maria Castelo,
a melhora das vendas e os lançamentos imobiliários, principalmente em São Paulo, têm
impacto na confiança dos empresários. Ela também destaca que o acesso ao crédito pelas empresas está sendo fundamental para a retomada do setor. (Agencia Brasil)

Vendas de máquinas e
Estatuto do Torcedor passa a punir equipamentos
mantêm
torcedores violentos com mais rigor estabilidade em outubro

Aplicação da lei
Para o pesquisador, o maior
desafio é a aplicação da lei. “As
mudanças na legislação devem
ser aplicadas na prática. As punições devem ser aplicadas até
as últimas consequências nos
termos da lei, pois, de outra forma, a melhoria, que é boa, cai no
vazio, fica a letra morta”, conclui. (Agencia Brasil)

Para FNP, prefeituras podem ajudar
reencontro entre cidadãos e classe
Ao enaltecer o papel dos governos municipais no atendimento e direcionamento das demandas do cidadão, parlamentares e prefeitos comemoraram na
terça-feira (26) os 30 anos de
criação da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) em uma sessão
no plenário da Câmara dos Deputados.
Entre os convidados estava a
ex-prefeita de Santiago Carolina Tohá, que administrou a capital chilena entre 2012 e 2016.
Carolina, que foi também ministra secretária geral durante o
governo de Michelle Bachelet,
destacou a importância das administrações municipais na
aproximação da classe política
e dos cidadãos. A ex-prefeita ainda falou sobre as manifestações
que têm tomado as ruas do Chile e disse que os municípios podem ser “parte da solução para
representar a cidadania que hoje
não é capaz de se representar
pelos meios tradicionais”.
“No Chile, estamos atravessando crises sem precedentes.
Cidadãos de todas as idades e
classes, tanto da direita como da
esquerda, se manifestam pedindo mudanças da forma que vivemos. Nenhum partido político
está liderando. Não se trata de
movimento de esquerda contra
direita, nem de direita contra
esquerda”, disse Carolina Tohá.
Segundo ela, o movimento é
uma “mistura massiva e pacífica
de todos os setores da socieda-

de”. “Antes dessa crise, tínhamos desencontros entre a população e a classe política. Uma
das vozes que se manifestaram
foi a dos municípios chilenos,
que acabaram por cruzar a barreira entre diferentes blocos
políticos, na busca por uma solução. Há muito tempo a política municipal vem sendo mais
capaz de escutar a população.
Nós vemos as pessoas caras a
cara, e não as vemos como problemas”, acrescentou.
O secretário executivo da
FNP, Gilberto Perre, disse que
as prefeituras têm papel fundamental para que as necessidades
da população sejam atendidas.
“[A opinião dos prefeitos] é necessária para a democracia e para
ajudar o governo federal nas iniciativas que atendem a ponta”,
disse.
O presidente da FNP e prefeito de Campinas (SP), Jonas
Donizette, lembrou que muitas
políticas públicas federais nasceram dos debates com os prefeitos, mas cobrou um redesenho do
atual pacto federativo para que as
responsabilidades do Estado, dos
municípios e da União estejam
claramente definidas.
“Hoje tudo é responsabilidade do prefeito. No entanto, muitas vezes o orçamento não possibilita que isso seja cumprido”,
disse ele ao defender maior participação dos prefeitos nos debates sobre a reforma tributária.
A FNP é a uma entidade

municipalista nacional dirigida
exclusivamente por prefeitas e
prefeitos em exercício. Tem
como foco de atuação os 406
municípios brasileiros com

mais de 80 mil habitantes, recorte que abrange 100% das capitais, 60% dos habitantes e
75% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país. (Agencia Brasil)

Em outubro, as vendas da indústria brasileira de máquinas e
equipamentos mantiveram-se
estáveis na comparação com o
mês anterior (0%), mas cresceram 1,9% em relação ao mesmo
mês do ano passado, informou
na terça-feira (26) a Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
Segundo a Abimaq, o melhor
desempenho das vendas deve-se
às vendas no mercado interno.
As vendas para o mercado externo tiveram retração, com desempenho negativo de 11% em
comparação a setembro e de 21,1% na comparação com o
mesmo mês do ano passado. A
Abimaq atribuiu o resultado à
desaceleração da atividade produtiva em diversos parceiros
comerciais.
Já a importação cresceu
31,9% na comparação mensal e
39,7% em relação ao mesmo
mês de 2018.
Quanto aos empregos, houve crescimento de 1,2% no mês

passado na comparação anual e
queda de 0,4% em relação a setembro.
“Em outubro, os números [do
setor] vieram bons, [foram] até
melhores do que as expectativas.
Normalmente outubro é um mês
em que há desaceleração na atividade”, disse a gerente do Departamento de Economia, Estatística e Competitividade da Abimaq, Maria Cristina Zanella.
Ela acrescentou que não se
esperava uma desaceleração tão
forte no mercado internacional
e que isso fosse refletir nos dados de exportação. “As exportações do setor representam cerca de 40%. Com uma queda forte, da ordem de quase 10%, isso
comprometeu bastante o nosso
resultado e, por isso, as expectativas [anteriores] não se concretizaram.”
O setor prevê encerrar o ano
com crescimento de 1,6%. Para
o ano que vem, o crescimento
previsto é em torno de 3,2%.
(Agencia Brasil)
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Data do leilão: 10/12/19 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 est abelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11 932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao
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 será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arremat ação 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 ECONOMICA FEDERAL será
feita através de Carta de Crédito, 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 ECONOMICA 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 conjuges, casados sob o regime de comunhao
universal ou comunhao parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro
da carta, imposto e taxas, inclusive condominio são responsabilidade 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 1EB38 - CONTRATO 102354129088-0- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0235-SE
CANDIDO RODRIGUES DA SILVA NET O , BRASILEIRO(A), TECNICO ELETRONICO,
CPF 08246991817, CI 15793047-SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 21, LOCALIZADO NO 2º ANDAR,
EDIFICIO MOINHO VELHO, BLOCO A, CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS
TORRES, A RUA HEIT OR NASCIMENTO, Nº 100, 4º SUBDISTRITO - NOSSA
SENHORA DO O, EM SAO PAULO, CONTENDO A AREA UTIL DE 55,32M2, AREA
COMUM DE 38,78M2, PERFAZENDO A AREA CONSTRUIDA DE 94,10M2,
CABENDO-LHE UMA VAGA DE GARAGEM DESCOBER TA, EM LOCAL
INDETERMINADO, NO TERREO DO CONJUNTO, EQUIVALENTE A AREA UTIL DE
9,90M2, E UMA AREA COMUM DE 3,46M2, AREA CONSTRUIDA DE 13,36M2, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

Dat a do leilão: 27/11/2019 A partir das: 12:00 horas
Local: Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP .
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428, estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 932854559 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 arremat ante 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
Cart a 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 dat a 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 B37479 - CONTRATO 1407441592587 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 4074 - MANDAQUI
MARIA JULIA DE MELO, Brasileiro (A), Gerente Comercial, CPF 050.900.508-05, CI
15.948.427-3, SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 111, localizado no 11° andar ou 13°
pavimento do Edifício Lisboa - Bloco A, parte integrante do Condomínio Brasil 500,
Fase I, situado à Avenida Judith Zumkeller, 488, Jardim Dona Amélia, 8º subdistrito
- Sant ana, São Paulo/SP, cabendolhe o direito de utilizar uma vaga individual e
indeterminada, para estacionamento de um veículo de passeio, localizada na
garagem do subsolo, sujeito à atuação de manobrista, com todas as suas
instalações, benfeitorias e acessórios.

ITUPEVA, 22/11/19
ARY ANDRÉ NETO

São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRÉ NETO
22 - 27/11 - 10/12/19

12 - 22 - 27/11/2019
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ARINOX COMERCIAL LTDA - CNPJ/MF Nº 03.025.815/0001-13 - NIRE Nº 35.215.244.094
CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Ricardo da Costa Gomes, administrador da Sociedade, nos termos do Artigo
1.152, § 3º do Código Civil, convoca os sócios e eventuais terceiros interessados a se reunirem no dia 05/12/2019, às
10h, Rua Visconde de Parnaíba, 1464, Bairro Mooca, em SP/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1. Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, referentes ao exercício 2018; 2. Deliberar sobre
a prestação de contas do administrador; 3. Distribuição de lucros intermediários do exercício 2019, no valor máximo de
R$ 200.000,00; 4. Outros assuntos. Os quóruns de instalação e deliberação observarão o disposto no Código Civil e no
Contrato Social da Sociedade. São Paulo, 25/11/2019.

Apsen Farmacêutica S.A.

CNPJ nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Rerratificação do Edital de Convocação
Por meio deste novo edital de convocação, a Apsen Farmacêutica S.A. (“Companhia”) informa ao seus Acionistas a rerratificação do Edital de Convocação
publicado nos dias 20, 22 e 23 de novembro de 2019, para inclusão de uma nova matéria na Ordem do Dia, conforme ficará abaixo consignado. Diante disso, os
Acionistas da Companhia ficam convocados a reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, em primeira convocação, às 13:00 horas do dia
05/12/2019, e em segunda convocação às 13:30 horas do mesmo dia, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua La Paz, nº 37 complemento 67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a alteração do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia; (b) a
alteração do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; (c) a alteração do §1º e do §2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; (d) a consolidação da redação
do Estatuto Social da Companhia; (e) a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionista da Companhia; e (f) a aprovação de garantias
exigidas pelo BNDES e outra instituição financeira para contratação de financiamento pela Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na
sede social da Companhia, na forma do Artigo 135, §3º da Lei 6.404/76, a versão marcada e a versão consolidada do Estatuto Social da Companhia, contendo as
alterações mencionadas neste edital que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo/SP, 26 de novembro de 2019. Renato
Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

MAR AMSTERDÃ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. - CNPJ 17.018.477/0001-05 - NIRE 3522679546-1 - Ata de
Reunião de Sócios em 25/10/2019 - Data, Horário e Local: em 25/10/2019, às 9h, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1340, conjunto 21, 2º andar. Convocação e Presença: dispensada a convocação, dada a presença da totalidade dos sócios representantes
do capital social, conforme disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/02, quais sejam: RE Desenvolvimento Imobiliario S.A.
(“RE”), sociedade com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 818 - conjunto 92, CEP 01405-905, CNPJ 13.014.610/0001-96,
com seus atos societários registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.435.605, neste ato representada, em conformidade com
o disposto em seu Estatuto Social, por seus diretores Henry Moreira Semer, RG 33.575.292-5 SSP/SP, CPF 316.044.778-22 e
Rubens Mario Marques de Freitas, RG MG-8.574.211 - SSP/MG, CPF 026.718.456-50, ambos residentes e domiciliados em São
Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, São Paulo/SP; Avior Empreendimentos Imobiliarios S.A. (“Avior”), empresa brasileira, sociedade empresária limitada, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dr. Cardoso de
Melo, 1340, conjunto 61, Vila Olímpia, CNPJ 10.685.047/0001-90, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP 35300365399,
em 22/01/2009, neste ato representada por seus Diretores, Burkhard Otto Cordes, RG 13.255.194 SSP/SP, CPF 286.074.808-39,
residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 2º andar,
Vila Nova Conceição; e Guilherme Von Nielander Bueno Netto, RG 44.290.857-X-SSP/SP, CPF 311.265.448-09, residente e
domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015. 13º andar, conjunto132, São Paulo/
SP, e Engelux Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (“Engelux”), sociedade com sede em São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 870,
11º andar, conjunto 111, Pinheiros, CNPJ 17.406.201/0001-96, e na JUCESP sob NIRE 35227152602, neste ato representada por
seus administradores, Fábio Eduardo Adorni, RG 24.736.026-0 SSP/SP, CPF 257.977.128-06 e Carlos Severiano Brandão,
RG 6.942.427-5 SSP/SP, CPF 596.869.018-68, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 870,
11º andar, conjunto 111; Mesa: Carlos Alberto Bueno Netto, Presidente; Luciano Sérgio Amaral, Secretário. Ordem do dia: (i)
deliberar acerca da redução do capital social da Sociedade, na forma do artigo 1.082, II do Código Civil; (ii) deliberar acerca da
forma de restituição do respectivo valor às Sócias. Deliberações por Unanimidade: (i) redução do capital social da Sociedade, de
R$25.942.374,00 para R$999,00, com uma redução efetiva de R$25.941.375,00, mediante o cancelamento de 25.941.375 quotas.
(ii) Aprovar o pagamento do reembolso das quotas à sócia Avior, em dinheiro, no valor de R$8.647.125,00; (iii) Aprovar o pagamento do reembolso das quotas à sócia RE, em dinheiro, no valor de R$8.647.125,00. (iv) Aprovar o pagamento do reembolso das
quotas à sócia Engelux, em dinheiro, no valor de R$8.647.125,00. A restituição às sócias, nos termos acima, será levada a efeito
após o interregno de 90 dias contados da publicação da presente Ata, efetuando-se o respectivo pagamento até 25 de março de
2020, caso não haja impugnação de terceiros. (v) As sócias quotistas promoverão a publicação da presente ata no Diário Oﬁcial,
em jornal de grande circulação e a sua averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, para que se produzam os devidos
efeitos legais (artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/2002). Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a
presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Carlos Alberto Bueno Netto - Presidente; Luciano Sérgio Amaral - Secretário. Sócias: RE Desenvolvimento Imobiliario S.A - Rubens Mario Marques de Freitas;
Henry Moreira Semer. Avior Empreendimentos Imobiliários S.A. - Guilherme Von Nielander Bueno Netto; Burkhard Otto Cordes.
Engelux Desenvolvimento Imobiliário Ltda. - Fábio Eduardo Adorni; Carlos Severiano Brandão.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0036373-60.2019.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Flextec Indústria e Comércio de Borracha Ltda, CNPJ 14.711.143/0001-16, na pessoa
de seu representante, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 113.653,88 (01.05.2019), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar
IGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOª
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 sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).Será o presente edital,
PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª PUBLICADOª NAª FORMAª DAª LEIª .!$!ª -!)3ª $ADOª Eª PASSADOª NESTAª CIDADEª DEª 3ÍOª 0AULO ª AOSª
16 de setembro de 2019.
B 27 e 28/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014310-41.2017.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de Daniel Nascimento Soares, que era brasileiro, solteiro, RG 9.242.314 e CPF 845.196.068-53, na
pessoa de seu inventariante, que Maria Dianete de Melo Cardoso, ajuizou uma ação de Adjudicação Compulsória, pelo Procedimento
#OMUM ªOBJETIVANDOªQUEªOªRÏUªOUTORGUEªAªREQUERENTEªAª%SCRITURAª$ElNITIVAªDEª6ENDAªEª#OMPRAªDOªAPARTAMENTOªNª 3  ªLOCALIZADOª
no 2º subsolo do bloco c-3 do Edifício C, integrante do Conjunto Residencial das Nações III, situado à Rua Dois, s/nº (que tem início
na Avenida Deputado Emilio Carlos), no 44º Subdistrito - Limão, contendo a área construída ou de condomínio de 70,9900m², sendo
60,8400m² de área útil e 10,1500m² de área comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 34,102072/17.830.03 do terreno, sob
PENAªDEªADJUDICAÎÍOªCOMPULSØRIAª%STANDOªOªREQUERIDOªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRª
após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªNOVEMBROªDEª
B 27 e 28/11
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 27/11/2019 - A partir das: 12:00 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 B37492 - CONTRATO 8120608934725 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1206 - UTINGA
LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, Brasileiro (A), Garçom, CPF 349.666.334-00, CI
4.614.910 SSP/PE, Casado(a) com MARCIA CRISTINA DE MELO CALHEIROS,
Brasileiro (A), Do lar, CPF 384.204.904-82 CI: 658.196 SSP/AL.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 304, localizado no 3º pavimento, Bloco 01 do
empreendimento denominado Residencial Leonardo da Vinci, situado na Rua Cruz do
Espírito Santo, 360, distrito de Guaianazes, São Paulo/SP, com todas as suas
instalações, benfeitorias e acessórios, e vaga de garagem, se houver.
São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO
12 - 20 - 27/11/2019

Jornal O DIA SP
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 27/11/2019 A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428, estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 932854559, 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 B37487 - CONTRATO 3181640522466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA
JULIETA LEVI MARNO TAVEIROS, Brasileiro (A), Comerciário, CPF 073.941.408-90,
CI 12.578.042, Casado(a) com ROSIMEIRE GONCALVES TAVEIROS, Brasileiro,
Comerciária, CPF 046.229.258-42, CI: 16.492.682-3.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Avenida dos Ourives, Nº 480, Apartamento 44, Tibo B, 5°
Pavimento Ou 4°Andar, Edificio Turquesa, integrante do Parque Residencial Dos
Ourives, 21° Subdistrito - Jardim Sao Saverio, cabendo-lhe o direito de utilização de
uma vaga descoberta, para a guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado
no estacionamento, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRÉ NETO
12 - 21 - 27/11/2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035529-13.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO JERLICH, RG 325271732, CPF
323.224.818-74, e ROGERIO JERLICH NETO, CPF 294.071.848-20 com endereço à Rua Venancio, 09,
Bras, CEP 03010-080, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 52.354,65 atualizado até maio/2019, representado pela nota
fiscal de serviço n° 01139023, da qual restou um saldo remanescente no valor de R$ 21.432,21, não quitado,
decorrente do termo de responsabilidade com assunção de dívida, firmado entre as partes, referente aos
serviços médicos hospitalares prestados ao corréu Rogério, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
27 e 28/11

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial naAlameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária CROWN INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.094.289/0001-20, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia,
datado de 28/10/2015, aditado em 15/03/2019, devidamente registrado e averbado sob nºAv. 4 e Av. 05, na
matrícula nº 417.404, no qual figuram como fiduciantes JERONIMO GOMIDES FRANÇA, brasileiro, solteiro,
maior, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.448.112-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob
o n.º 060.306.178-85, residente e domiciliado na Rua André de Leão, nº 138, apto 409, Vila Socorro, São Paulo/
SP – CEP: 04762-030, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, no dia 12/12/2019 às 10h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala
1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$
677.566,40 (seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) o imóvel
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído
por IMÓVEL: o APARTAMENTO nº 141, localizado no 14º pavimento do empreendimento denominado “THE
VIEW NOVA ATLÂNTICA”, situado na Rua Marcilio Dias, nº 104 e Avenida Pinedo, no 32º Subdistrito –
Capela do Socorro, com a área real privativa de 67,000m² e a área real comum de 49,304m², nesta já incluída
a área referente a 01 vaga para automóvel de passeio, operada, se necessário, com o auxílio de manobrista,
localizada no subsolo e/ou pavimento térreo, perfazendo a área real total de 116,304m2, cabendo-lhe a fração
ideal de terreno de 20,712m2e o coeficiente de proporcionalidade de 0,0046232 do terreno e das coisas comuns
do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob
nº 12 na matrícula nº 384.377 deste Serviço Registral. OBSERVAÇÃO: IMÓVELOCUPADO, DESOCUPAÇÃO
POR CONTADO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 13/12/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 496.386,39 (quatrocentos e noventa e seis mil
e trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel,
desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das
despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em
aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com
edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situase o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel,
reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado
por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra.
O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é
5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilã. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no
prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso
de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do
leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores,
datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de
leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº.
21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro
de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
27/11, 02 e 09/12
contato@raicherleiloes.com.br

EDITAL DE PROCLAMAS

São Paulo, quarta-feira, 27 de novembro de 2019
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Edital para conhecimento de terceiros interessados, com prazo de 10 dias, expedido nos
autos do Proc. nº 1014626-91.2013.8.26.0053. O Dr.Marcos de Lima Porta, MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz
Saber a terceiros interessados na lide que FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
move uma ação de Desapropriação contra MARIE CLAUDE ANNE ISABELLE BOREL
DE BRETIZEL RAMBURES, identidade francesa nº 050475R01301, CPF/ MF nº
235.801.178-80 e CATHERINE MARIE FRANCE ADELINE BOREL DE BRETIZEL
RAMBURES, identidade francesa nº 010375Q00232, CPF/MF nº235.801.68886,objetivando a desapropriação do imóvel situado no 18º pavimento do Edifício Barão do
Iguape, situado na Praça do Patriarca nº 30, com entrada pela Rua Direita 250, matricula
nº 18.499, do 4º CRI/SP, contribuinte nº. 001.084.0031-1, tendo a expropriante depositado
a importância de R$ 1.466.000,00 e complementado com a importância de R$
1.820.479,00que totalizou a importância depositada de R$ 3.286.479,00 para a imissão na
posse e como os expropriados requereram o levantamento de 100% do valor da indenização,
correspondendo a R$ 3.095.360,04serve o presente edital conforme determina o artigo 34
da lei 3.365/41para conhecimento de terceiros interessados, a fim de impugnar o
levantamento da importância suprafindo o prazo de 10 dias se não houver impugnação e
para que ninguém alegue no futuro, ignorância ou erro, que será publicado e afixado na
forma da lei. SP, 27/11/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS;
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – 05/12/2019 (quinta-feira)
Associação Paulista de Imprensa “Palácio da Imprensa” - “A Casa do Jornalista”,
convoca todos os senhores associados, na forma dosArtigos 116º, 117º e 118º do Estatuto
Social, a participarem da Assembléia Geral Ordinária e Extraordináriaa serem realizadas
na sede da entidade, localizada na Rua Álvares Machado, 22, Edifício “JORNALISTA
ADOLFO LEMES GILIOLI”, 1º andar no “AUDITÓRIO PAULO ZINGG”, no centro de
São Paulo, no dia 05 de dezembro de 2019 (quinta-feira), cominicio às 17:00h para
a primeira convocação,com a presença de no mínimo 100 associados quites com suas
anuidades junto a entidade, apresentando a credencial atualizada, e, em segunda
convocação, às 17:30h, com o quórum mínimo de 10 associados , suficiente para a
deliberação do assunto da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária: 1.Apresentação
do Relatório de Realizações da Diretoria Executiva, bem como o Balanço e a
Prestação das Contas do ano 2018, para discussão e deliberação. Todos os
documentos referentes ao item 1 da AGO ficarão à disposição dos associados,
diretores e conselheiros, no período de 26 de novembro á 04 de dezembro 2019,
para análise das contas (receitas e despesas), (extratos bancários) apresentadas
pela Contadoria, Diretoria Financeira e Conselho Fiscal, mediante prévio
agendamento na Administração da entidade. - AGE As 18:00h a primeira chamada
e 18:30h a segunda chamada nos mesmos termos do Estatuto Social, com a
abertura dos trabalhos da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para
discussão e apresentação dos Projetos de Revitalização, Reforma, Construção
e Intervenção Urbana no Logradouro Público para a Construção do Pólo Cultural
e do Boulevard Imprensa Paulista, compreendendo o Edifício Adolfo Lemes Gilioli
sede da API, à Rua Álvares Machado com inicio à Avenida Liberdade e termino na
Praça Carlos Gomes assim como, a ladeira que da acesso a Avenida 23 de Maio,
com o braço de acesso ao Viaduto Dona Paulina, abrangendo o quadrilátero
formado pelas duas quadras da Praça João Mendes e da Avenida Liberdade em
confrontação com a Rua Dr. Rodrigo Silva e Rua Álvares Machado. Contamos
com a honrosa presença dos ilustres Associados, Diretores e Conselheiros. São Paulo,
25 de Novembro de 2019. SÉRGIO DE AZEVEDO REDÓ – PRESIDENTE e CLAÚDIO
AURICCHIO TURI - VICE PRESIDENTE DIRETOR SECRETARIO GERAL.
26, 27 e 28/11/19

Mavie Tecnologia em Saúde Ltda. - CNPJ nº 31.941.515/0001-10
Convocação para Reunião de Sócios
Convocamos para a Reunião de Sócios, no dia 03.12.2019, às 14 horas, em local distinto da sede, o qual seja: São Paulo/SP, à Rua Estados
Unidos, nº 1.140, Bairro Jardins. A Reunião será considerada instalada, em 1ª convocação, com a presença de no mínimo três quartos do
capital social, e, em 2ª, com qualquer número, para deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Discussão e análise quanto a obrigações e dívidas
financeiras assumidas pela Sociedade; (ii) Discussão e análise quanto a solicitação do Sócio, Evandro Paes dos Reis, pela saída da Sociedade,
e em caso de divergência ou não comparecimento, prosseguimento conforme abaixo; (iii) Deliberação pela Exclusão do Sócio Remisso, Evandro
Paes dos Reis, nos termos do Artigo 1.058 do Código Civil; (iv) Verificação da apuração de valores eventualmente devidos entre as partes
considerando a exclusão mencionada. Atenciosamente, Administradores - Carlos Eduardo Silva e Guilherme Gorzoni de Souza
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004668-52.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO COSMO DE LIMA JUNIOR, Brasileiro, CPF 420.621.698-33, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Santander (Brasil) S/A,
alegando em síntese: referente a uma cédula de crédito bancário CDC Crédito Direto ao Consumidor-Pessoa Física 2EDE ª EMª OPERAÎÍOª lNANCEIRAª DEª !LIENAÎÍOª &IDUCIÈRIAª EMª 'ARANTIA ª DOª VEÓCULOª Oª DAª MARCAª 6/,+37!'%. ª MODELOª
POLO HATCH SPORTLINE 1.6 8V IMOTION FLEX 4P,placa: EPJ2122,ano/modelo: 2010/2011,cor: PRATA chassi:
"7!"."0 ªRENAVAMªª%NCONTRANDO SEªOªRÏUªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª
#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
QUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2019.ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057838-48.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que possam interessar, ausentes e desconhecidos
e alegarem ignorância, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de
Natanael Ferreira do Nascimento e Célia Cristina da Costa Nascimento, com relação ao imóvel situado no
bairro do Jardim Vera Cruz, na Rua Ângelo Tarchi, nº 35 A, com as seguintes transcrições: 116.309 e 30.568
do 11º CRI/SP., Cadastro Municipal inscrição no INCRA nº 63.998.6786. Encontrando-se as pessoas ausentes
e desconhecidas 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, as pessoas ausentes e desconhecidas serão
consideradas reveis, 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 10 de outubro de
2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016540-47.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Letícia Melo Kipker, que Condominio Edificio Jardins do Morumbi ajuizou ação execução, para cobrança de
R$728.343,94 (abril/16), referente a cotas condominiais da unidade 181-Edifício Orquídea. Estando a executada em lugar
incerto, 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 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 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2019.
[26,27]
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018305-45.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini
Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Outros
Procedimentos de Jurisdição Voluntária movida por Daniela da Rocha Barretto e Cristiano de Oliveira Frade, por meio da qual
os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo
734, § 1º do CPC,alegando em síntese que os requerentes contraíram matrimônio em 24/09/2015, adotando naquela oportunidade, o regime da separação total de bens.Muito embora o matrimônio não tenha enfoque puramente patrimonial, as partes
intentam alterar o regime de separação total de bens para o de comunhão parcial de bens. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2019. [26,27]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101934079.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Helena Torqueto Coltro, Milton Justino e Arlindo
Justino, SOLSUL - TECNOLOGIA LTDA, Maria Benedita Brandao, Oswaldo Bresser Brandão, Flora Corsi Bresser Brandao,
Jose Bresser Brandão, Arlete Alves Barreira, Martha Brandao de Oliveira, Carlos Brandao de Oliveira, MARCIA BRANDÃO DE
OLIVEIRA, Ruth Bresser Brandão, Jandyra Bresser Brandao, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Eugenio Carlos Amar, Claudio Gustavo Henrique Marcondes Albuquerque
Amar, Fábio Guilherme Augusto Marcondes Albuquerque Amar e Heloisa Paula Cristina Marcondes Albuquerque Amar
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Av. Santo Amaro 4.445, 30º
Subdistrito, Ibirapuera, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[26,27]

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.
PAULO RODRIGUES DASILVA,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO EM
SALVADOR, BA NO DIA(27/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA E DE ROSA SILVA. KETLEN FRÓES COSTA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM POTIRAGUÁ,
BA NO DIA(30/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PAULO HENRIQUE SOUZA COSTA E DE MARTA CRISTINA FRÓES VIEIRA.
ALESSANDRO DASILVA ROMANO,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (29/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JANIO CARLOS NUNES ROMANO E DE VALDETE DA SILVAROMANO. PRISCILLA
MARIA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃOADVOGADA, NASCIDAEM SUZANO,
SP NO DIA(30/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO BATISTADE
ALMEIDA E DE QUITERIA TEIXEIRA DE ALMEIDA.
RAINER COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO EM
CAMPINAS, SP NO DIA (24/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CELSO LUIS DA COSTA E DE ROSILENE DACOSTA. JESSICA LUCIENE SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(22/
12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LOURINALDO
JOSE DASILVA E DE LUCIENE ETELVINA DA SILVA.
FÁBIO DAS CHAGAS SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AÇOGUEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (08/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADEMIR DAS CHAGAS SILVA E DE ELISABETE FÁTIMA SILVA. IVÂNIA MARIA DE
SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA(09/04/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHADE
HENRIQUE ANTONIO DE SOUZA E DE MARIA DE SOUZA.
IVAN APARECIDO VIEIRADA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VARREDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VIEIRA DA SILVA E DE ROZINEIA MARIADA CONCEIÇÃO VIEIRA.
ANA CRISTINADA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDA EM BARBALHA, CE NO DIA (23/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDILSON LUIZ DOS SANTOS E DE LUZIA VIEIRA DASILVA DOS SANTOS.
ALESSANDRO FRANCISCO VIRGINIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM JABOATÃO, PE NO DIA(24/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO SEBASTIÃO VIRGINIO E DE MARIA FRANCISCA DASILVA.
KENE ALVES FEITOSA,

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 10/12/2019 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11 932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao 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 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 ECONOMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, 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 ECONOMICA 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
conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e taxas,
inclusive condominio são responsabilidade 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 1EEB6 - CONTRATO 318164053160-0- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 1816 - GRANJA JULIETA
EVANILDO DA ROCHA , BRASILEIRO(A), INDUSTRIARIO, CPF 04724184833, CI
13796926 SP, CASADO(A) COM, MARIA LUCIA BACCO DA SILVA ROCHA,
BRASILEIRO(A), BANCARIA, CPF 11448859816, CI 162982148 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 54, DO TIPO C, LOZALIZADO NO
QUINTO PAVIMENTO OU ANDAR DO PREDIO 24-B DO TIPO D, EDIFICIO LIBERIA,
BLOCO 24, INTEGRANTE DO CONJUNTO DENOMINADO CONDOMINIO
RESIDENCIAL NACOES UNIDAS, A AVENIDA DA SENADOR TEOTONIO VILELA,
Nº 4287, ESQUINA COM A AVENIDA DONA BELMIRA MARIN, NO SITIO
PARELHEIROS, BAIRRO DO RIO BONITO, NO 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO
SOCORRO, EM SAO PAULO, COM A AREA UTIL DE 63,72M2, AREA COMUM DE
7,56M2, TOTALIZANDO A AREA DE 71,28M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
ITUPEVA, 22/11/2019
ARY ANDRÉ NETO
22 - 27/11 - 10/12/19

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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São Paulo, quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Jornal O DIA SP

Pinus Flora Empreendimentos Comerciais Ltda - CNPJ 48.083.216/0001-94
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 2018 e 2017 (Em Reais)
Balanço patrimonial
Demonstração do Fluxo de Caixa
2018
2017 Atividades Operacionais
2018
ATIVO
2018
2017 PASSIVO
489.494
168.278 Lucro líquido do exercício
(1.305.215)
Circulante
59.861.893 64.599.861 Circulante
299.165
17.695 Distribuição de lucros aos sócios
(3.980.000)
Caixa e Bancos
228.468
494.743 Fornecedores
76.704
71.142 Depreciações
18.938
Aplicações Financeiras
58.075.266 62.603.857 Obrigações Sociais
38.960
8.915 Baixa de créditos com partes relacionadas
583.225
Contas a Receber
156.851
168.823 Obrigações Tributárias
74.665
70.526 Ajuste de exercícios anteriores
(12.028)
Estoques
719.509
724.517 Provisão para Férias e Encargos
245.294 Caixa operacional antes dos movimentos do capital de giro (4.695.080)
Adiantamento a Fornecedor
442.836
452.776 Não-circulante
245.294 Redução em outros créditos
(84.651)
Impostos a recuperar
238.963
155.145 Empréstimos de Sócios
125.656.919 130.954.162 Redução (Aumento) de credores diversos no país
40.315
Não-circulante
66.284.520 66.767.873 Patrimônio líquido
10.419.888 10.419.888 Redução (Aumento) de passivos ﬁscais e previdenciários
35.607
Depósitos Judiciais
217.053
189.300 Capital Social
116.542.246 120.579.251 Caixa liquido proveniente das atividades operacionais
(4.703.809)
Partes Relacionadas
583.225 Reservas de Lucros
(1.305.215)
(44.977) Atividades de investimentos
Culturas
3.903.683
3.893.783 Resultado do Exercício
126.146.413 131.367.734 Aquisições de ativo imobilizado - construções
(79.203)
Investimentos
335.709
335.709 Total passivo + patrimônio líquido
Aquisições de ativo imobilizado
(68.697)
Imobilizado
23.324.730 23.249.115
Demonstração do Resultado
56.843
Propriedades para Investimentos
38.503.345 38.516.741
2018
2017 Baixa propriedade para investimento
(91.057)
Total ativo
126.146.413 131.367.734 Receita de locação de Imóveis
302.290
227.670 Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(4.794.866)
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Receita com vendas mercadorias e serviços
909.030
500.796 Caixa gerado (aplicado) no exercício
(4.794.866)
(-) Gastos com Pessoal
(1.650.049) (1.540.163) Aumento (diminuição) líquida no caixa e equivalentes
Capital Reservas Resultado
63.098.600
(3.366.453) (3.415.453) Caixa e equivalentes no início do período
Descrição
Social de Lucros do Exercício
Soma (-) Gastos Administrativos
58.303.734
(3.805.182) (4.227.150) Caixa e equivalentes no ﬁnal do período
Saldos 31.12.17
10.419.888 120.579.251
(44.977) 130.954.162
40.385
- da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
Transferências
(44.977)
44.977
- Demais Receitas Operacionais
Receitas Financeiras Líquidas
3.821.915
6.481.140 aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta, acrescendo-se os reAjuste Exercícios Anteriores
(12.028)
(12.028)
Resultado antes dos impostos
57.118
2.253.990 sultados ﬁnanceiros. Os referidos tributos são calculados a alíquotas de
Distribuição de
(-) Provisão para IRPJ e CSLL
(1.362.333) (2.298.967) 15%, mais adicional de 10% para IRPJ e 9% para a CSLL, respectivamenLucros aos Sócios
- (3.980.000)
- (3.980.000) Resultado Líquido do Ano
(1.305.215)
(44.977) te, sobre a base apurada e recolhidos de acordo com critério de caixa. As
Resultado de 2018
(1.305.215) (1.305.215) Número de cotas
10.419.888 10.419.888 alíquotas de PIS e COFINS são de 0,65% e 3%, respectivamente, e incidem
(0,13)
Saldos 31.12.18
10.419.888 116.542.246
(1.305.215) 125.656.919 Resultado líquido por cota (Em R$)
sobre o total de receitas. Quanto ao ISS a Sociedade está desobrigada pois,
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
não tem em seu objeto social nenhum tipo de prestação de serviços que a
Apresentação das demonstrações ﬁnanceiras individuais: As de- nanceira. b. Imobilizado: São registrados pelo custo de aquisição deduzi- submeta a tributação municipal e recolhidos de acordo com critério de caimonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis dos da depreciação acumulada. c. Ativos e passivos: Os ativos foram de- xa. f. Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações ﬁnanceiras
emanadas pela legislação societária, incluindo as alterações introduzidas monstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os ren- requer que a Administração use de julgamento na determinação e no regispela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e consubstanciada pelos pro- dimentos e as variações monetárias auferidas (em base pro rata dia) e a tro de estimativas contábeis. A liquidação das transações que envolvam esnunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrasas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em
beis. Foram aplicados os pronunciamentos mandatórios para o exercício de dos incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos
2018. Contexto Operacional: A Sociedade teve início em 01 de dezem- e das variações monetárias incorridas (em base pro rata dia). d. Provisões: razão das imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sobro de 1976 e tem por objetivo social a locação de imóveis próprios, com- Uma provisão é reconhecida caso, em consequência de ocorrência passa- ciedade revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. g. Papra e venda de imóveis e cessão onerosa de direitos reais, plantio, bem da, a Sociedade possua obrigação legal ou constituída que possibilite uma trimônio Líquido: O capital social está totalmente integralizado e as recomo plantio, extração e comércio de produtos e subprodutos ﬂorestais. Sua estimativa conﬁável e desde que seja a perda avaliada como provável. As servas estão constituídas de acordo com a legislação societária e normas
matriz está estabelecida na cidade de São Paulo - SP e conta com uma ﬁ- provisões são determinadas descontando-se os ﬂuxos de caixa futuros es- contábeis. h. Lucro por cota: O Lucro básico por cota é calculado por meio
lial na cidade de Ibiúna - SP. Principais práticas contábeis: As políticas timados a uma taxa que reﬂita as condições de mercado em vigor e os ris- do resultado do exercício / período atribuível aos cotistas da Sociedade e
contábeis descritas a seguir foram aplicadas consistentemente no exercí- cos característicos do passivo. e. Imposto de renda, contribuição so- pelas cotas em circulação no exercício / período. Em 31 de dezembro de
cio apresentado nas demonstrações ﬁnanceiras. a. Apuração do resul- cial e outros impostos: A Sociedade optou pelo regime de apuração do 2018, não há fatores que representem efeitos diluídos do lucro.
A Diretoria
tado: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de lucro presumido, o qual se subordina ao volume total de receita bruta aufecompetência, observando-se o critério pro rata dia para as de natureza ﬁ- rida por trimestre. Para determinação da base de cálculo do Imposto de Ren- Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira - TC-CRC 1SP 180.662/O-1

TECPAY S.A. - CNPJ 23.613.543/0001-80 - Edital de
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Ficam convocados os senhores acionistas da Tecpay S.A.,
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE),
na Avenida Angélica, 2.529, 7º andar, sala 7B, Consolação,
São Paulo/SP, CEP 01227-200, no dia 03/01/2020, às
9:00 horas, em 1ª convocação, e, às 9:30h, em 2ª e última
convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aumento do capital social; 2) Subscrição de
novas ações; 3) Alteração do Estatuto Social e reforma
para exclusão de atividade secundária de securitização
do objeto social da Companhia. Os acionistas terão o
prazo de 30 dias para exercício do direito de preferência
na subscrição das novas ações. São Paulo/SP, 26/11/2019.
Marcos Libanore Caldeira - Diretor-Presidente.
XI - Pinheiros Varas Cíveis 1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0470978-41.1999.8.26.0011.
O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível de Pinheiros/SP. Faz saber que nos autos de ação
sumária, movida por Condomínio Edifício Itaimbé, foi deferida
a intimação por edital de Edmea Bueno dos Reis Martinez e
David Martinez, que se encontram em lugar ignorado, da
adjudicação por parte do autor, do apto 41, 4º andar do
Edifício Itaimbé, à Rua Pero Correa 113, São Vicente/SP,
matrícula 5504, CRI-São Vicente/SP. Passando a fluir dos 20
dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei.
[26,27]

Jornal
ODIASP
3258 1822
3258 0273

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 27/11/2019 - A partir das: 12:00 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 erá 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 ndicada 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 B49643 - CONTRATO 318164053243-7 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816
DEJARI MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro (A), Industriário CPF 105.424.618-11, CI
12.409.267 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
VITOR MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro, Industriário, CPF 679.589.908-04, CI:
8.174.562 SSP/SP Casado(a) COM ALMERINDA AUGUSTA DOS SANTOS,
Brasileiro(a), Do lar, CPF 679.589.908-04, CI: 21.119.329 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 44 do tipo B, localizado no quarto pavimento
ou andar do prédio 5-C do tipo B, designado Edifício Panamá do Bloco 5, integrante do
conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à Avenida
Senador Teotônio Vilela, 4287, bairro do Rio Bonito, no 32º subdistrito - Capela do
Socorro, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios, e vaga de garagem,
se houver.
São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO
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12 - 19 - 27/11/2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013762-67.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDO DE ALMEIDA COSTA, CPF 004.182.398-27, que o apartamento nº 41,
localizado no 4º andar, do Edifício Minas Gerais, situado à Rua Porcelana nº 288, objeto da matrícula nº 25.603 do 8º
CRI/SP, penhorado nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Condomínio Edifício Minas
Gerais, foi avaliado por R$ 282.250,00 (junho/2019). Estando o executado supra em lugar ignorado, foi deferida a
INTIMAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªSEªMANIFESTEªSOBREªOªLAUDOªAVALIATØRIOª3ERÈªOª
PRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOª.!$!ª-!)3
B 27 e 28/11
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 10/12/19 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11 932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao 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 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 ECONOMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, 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 ECONOMICA 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
conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e taxas,
inclusive condominio são responsabilidade 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 1D40C - CONTRATO 218163504833-0- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 1816-3 GRANJA JULIETA
WALTER REINTHAL KIWI, BRASILEIRO(A), TECNICO ELETRONICO, CPF
64584860815, CI 7491065 SP, CASADO(A) COM, ANGELICA GOMES KIWI,
BRASILEIRO(A), ESTUDANTE, CPF 64584860815, CI 9727918 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 63, LOCALIZADO NO 6º ANDAR DO
BLOBO XI, EIDIFICIO ARARUAMA, CONDOMINIO PARQUE MARAJOARA SOL,
AVENIDA INTERLAGOS , Nº 492, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO
PAULO, COM A ARA UTIL DE 92,8300M2, AREA COMUM DE 17,3222M2, AREA
TOTAL DE 110,1522M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
ITUPEVA, 22/11/19
ARY ANDRÉ NETO
22 - 27/11 - 10/12/19

Edital de Citação - Prazo 20 dias Proc. nº 1037589-39.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme SantiniTeodoro, MM.
Juiz de Direito da 30ª Vara Cível Foro Central/SP, na forma da lei, etc., Faz Saber a SCORPIONS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 01.130.536/0001-94, na pessoa do seu representante legal, que o
CONJUNTO RESIDENCIAL CASSANDOCA QUADRA 03 ajuizou-lhe Ação de Procedimento Sumário,
objetivando o cancelamento definitivo do protesto no valor de R$ 16.073,95, junto ao 8ºTabelião de Protesto
de Títulos, título, enviado a cartório pelo Banco Santander S/A e de emissão da ré SCORPIONS, nº do Título
8520. Vencimento 11/08/2017, valor esse caucionado pelo condomínio. Condenando a requerida nas custas
processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a Ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a Ré será considerada revel,
com o levantamento do valor caucionado, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei.
26 e 27/11
EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1013552-26.2016.8.26.0011. O DR. PAULO
HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL XI
PINHEIROS/SP, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER ao ADELINO RODRIGUES DA SILVA, CPF
037.060.598-51 que o CONDOMÍNIO CONJUNTO NOVO PINHEIROS - LOTE III, ajuizou-lhe Ação de
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 6.190,86 (24/10/2017), referente as parcelas 2/6 a 6/
6, e as cotas condominiais vincendas de 07/09/2017 e 07/10/2017, em razão de descumprimento de acordo no
tocante ao apartamento D-42 do condomínio autor. Estando o executado em lugar ignorado e incerto, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, da PENHORA que recaiu sobre o box indeterminado na garagem
coletiva, do condomínio autor, objeto da Matrícula 10773, do 10º CRI/SP, avaliado em R$ 40.128,13 (junho/
2018), bem como do encargo de depositário, não podendo abrir mão do bem sem expressa autorização do
Juízo, para que, em 15 dias, a fluir dos 20 supra, ofereça embargos, na ausência dos quais prosseguira o
feito em seus ulteriores termos. Será presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 26 e 27/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013481-54.2016.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIAELIAS
DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ÍTALO VANUCCI, RG 4232210-3 e OLGA DENARDI
VANNUCCI, de qualificação ignorada, que ajuizou-lhes a ação de Adjudicação Compulsória, por parte de
RUTH ROSA FARIAS E OUTROS, objetivando adjudicação Compulsória de um terreno sito Rua Sete de
dezembro, antiga Rua XVII, lote 11, da quadra F-A, Vila Bela Vista, no 48º Subdistrito da Vila Nova Cachoeirinha,
com área de 300m², objeto da matrícula nº135.301, registrado no 3º Cartório de Registro de Imóveis da
Capital, referente ao instrumento particular de venda e compra na data 24 de abril de 1972, condenando ainda
nas custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se os Réus em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2019.
26 e 27/11
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIALE ON-LINE – BANCO BMG, com inscrição no CNPJ n.º 61.186.680/
0001-74 por seu procurador, devidamente constituído, REALIZARÁ pelo leiloeiro público Oficial, Dilson
Marcos Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob nº 267, Leilão Público para vender o imóvel
consolidado pela Instituição Financeira, nos termos da Lei 9.514/97, e ainda conforme os termos do Acordão
que deram provimento no recurso de apelaçãode nº 1027286-37.2017.8.26.0002 , que consiste em um Imóvel
emSão Paulo/SP, a saber: Um apartamento de nº 91, com 115,38m2 de área útil, localizado à Rua Barão de
Jaceguai, nº 1.046, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. Registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Paulo/SP, Matrícula nº 10.297, como todas as suas benfeitorias e acessórios, tendo como
devedor (es) fiduciante (s): Orlando Coutinho Júnior, brasileiro, separado consensualmente, empresário, RG
nº 13.607.895/SSP-SP, CPF nº 238.150.007-34, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.046,
apartamento 91, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. 1) Fica autorizado ao leiloeiro aqui indicado colocar
a venda, em Primeiro Leilão, o imóvel acima descrito e caracterizado, a ser realizado no dia 03 de dezembro
de 2019, às 17:00 horas, naAv. Raja Gabaglia, nº 4697, Bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/MG, por preço
não inferior de R$1.208.792,40 ( Hum milhão, duzentos e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta
centavos), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97;
O leilão estará disponível também no sistema on-line, devendo os interessados pré cadastrarem no site
www.casaleiloeira.com.br para receberem a senha de acesso e automaticamente estarão vinculados aos
termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à espécie. 2). Caso o imóvel
não alcance no primeiro leilão o lance acima determinado, fica desde já autorizada a realização de segundo
leilão,no dia 13 de dezembro de 2019, às 17:00 horas, no mesmo local do primeiro leilão, pelo maior lance,
desde que igual ou superior ao valor da dívida, acrescida de todos encargos, multa, prêmios de seguro e
demais encargos contratuais, custas de intimação, tributos, imposto de transmissão - ITBI, cotas condominiais
ordinárias e extraordinárias e honorários advocatícios, além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais
anúncios através da mídiapelo valor de R$679.623,54 (seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e
três reais e cinquenta e quatro centavos) tudo na forma do disposto nos incisos I e II, do § 3º, do artigo 27,
da Lei 9.514/97. 3) Para tanto fica, ainda, autorizada a publicação dos editais necessários e obrigatórios, em
jornal de circulação local. 4) Em caso de arrematação, o arrematante deverá pagar no ato do leilão o sinal de
20% sobre o valor arrematado, e mais a comissão de 5% de leilão, sobre o valor da arrematação, de acordo
com a legislação que regulamenta a profissão, e o restante 80% deverá ser pago em 72 horas. Os interessados
em visitar o imóvel poderá fazê-lo nos dias úteis, desde que haja prévia comunicação à equipe do leiloeiro
e concordância do ocupante do imóvel. 5) Em caso de arrematação, quer em primeiro ou segundo leilão, fica
estabelecido que: a) Deverá ser expedida, no ato da arrematação, a respectiva carta, devidamente assinada
pelo leiloeiro, arrematante, credor fiduciário e 05 (cinco) testemunhas. b) Fica ciente, o arrematante, que o
imóvel está ocupado, como fica também notificados os devedores fiduciantes da realização do 1º e do 2º leilão.
c) De acordo com a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, se o bem estiver locado, a locação deve ser encerrada em
30 dias, após a consolidação da venda. d) O imóvel não possui débitos de IPTU em aberto até a presente data.
e) Todas as taxas e impostos correrão por conta do arrematante a partir do momento da imissão de posse do
mesmo. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019. Dilson Marcos Moreira - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG
nº 267.
22, 25 e 27/11/19
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA. - EPP

C.N.P.J. nº 03.077.621/0001-61- NIRE nº 35.227.793.764
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Data, Horário e Local: 1º/10/2018, às 16h, na sede social, na Cidade de São Bernardo do Campo, SP, na
Rua Amparo, 29, Vila Baeta Neves, CEP 09751-350. Presença: Sócios quotistas representando a totalidade do
capital social. Mesa: Presidente da Mesa, Sr. Rudh Yoshihiro Hato; Secretário da Mesa, Sr. Daniel Yoshimy Hato.
Convocação e Publicação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos quotistas, conforme facultado
pelo §2º do artigo 1.072 do Código Civil. Ordem do Dia: (i) aprovação das bases da operação e do projeto de
reforma do contrato social constantes no Protocolo de Incorporação e Justificação firmado nesta data, o qual
prevê a incorporação da Sociedade pelo Pet Shop Dr. Hato Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de
Santo André, SP, na Av. Dom Pedro II, 3.309, Campestre, CEP 09080-111, CNPJ nº 08.717.047/0001-82, com
seu contrato social devidamente arquivado na JUCESP 35.221.262.431, com versão àquela do patrimônio desta
última se aprovado o referido Protocolo de Incorporação e Justificação; (ii) autorização aos administradores para
praticarem todos os atos necessários à incorporação da Sociedade pelo Pet Shop Dr. Hato Ltda., que resultarão
na extinção da Sociedade; (iii) aprovação da nomeação da Confirp Consultoria Contábil Ltda. para elaboração
do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Pet Shop Dr. Valter Hato Ltda.; (iv) aprovação do Laudo de
Avaliação do patrimônio líquido da Pet Shop Dr. Hato Limitada, previamente elaborado por Confirp Consultoria
Contábil Ltda. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) após a leitura, exame e discussão do Protocolo de
Incorporação e Justificação firmado nesta data que descreve as bases da operação, bem como do projeto do
novo contrato social, foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes em todos os seus termos e condições,
passando a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo A; (ii) os administradores foram autorizados
a praticar todos os atos necessários à incorporação; (iii) aprovada a nomeação da Confirp Consultoria Contábil
Ltda., anteriormente qualificada, para proceder à avaliação do patrimônio da Pet Shop Dr. Valter Hato Ltda., a
ser incorporada pela Pet Shop Dr. Hato Limitada, e elaborar o competente Laudo de Avaliação; (iv) aprovado
pela unanimidade dos presentes o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Pet Shop Dr. Hato Limitada,
passando a fazer parte integrante desta ata como Anexo B. Foi, então, aprovada a incorporação da Pet Shop
Dr. Valter Hato Ltda. pela Pet Shop Dr. Hato Ltda., sendo aquela automaticamente extinta e o patrimônio da
Pet Shop Dr. Valter Hato Ltda. vertido à Sociedade Incorporadora, Pet Shop Dr. Hato Ltda. com aumento no
seu capital social, nos termos do Protocolo de Incorporação e Justificação anexo. Lavratura e Leitura da Ata:
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio,
a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os sócios presentes à reunião. Data: SP, 1º/10/2018. Mesa:
(aa) Presidente, Rudh Yoshihiro Hato; Secretário, Daniel Yoshimy Hato. Certifico que a presente é cópia fiel do
original lavrado no livro próprio. SP, 1º/10/2018. Zulmira Luciana Hato - RG 9.260.633-7 SSP/SP. Valter Yoshio
Hato - RG 26.476.074-8 SSP/SP. Rudh Yoshihiro Hato - RG 26.476.073-6 SSP/SP. Daniel Yoshimy Hato RG 26.476.072-4 SSP/SP. Vinicius Ferreira Fonseca - OAB/SP 397.550. JUCESP - 105.641/19-4 em 20/02/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PET SHOP DR. HATO LIMITADA
CNPJ nº 08.717.047/0001-82 - NIRE nº 35.221.262.431
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LTDA.
Que entre si fazem: Zulmira Luciana Hato, brasileira, viúva, empresária, RG 9.260.633-7 SSP/SP e
CPF 778.819.748-34, residente e domiciliada à Av. Aldino Pinotti, 500, Torre 10, Apto. 271, Centro, SBC,
SP, com CEP 09750-220; Valter Yoshio Hato, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, médico veterinário, RG 26.476.074-8 SSP/SP e CPF 275.333.558-30, residente e domiciliado à
Av. Aldino Pinotti, 500, Torre 10, Apto. 132, Centro, SBC, SP, com CEP 09750-220; Daniel Yoshimy
Hato, brasileiro, solteiro, médico veterinário, RG 26.476.072-4 SSP/SP e CPF 313.329.698-05, residente
e domiciliado à Av. Aldino Pinotti, 500, Torre 6, Apto. 182, Centro, SBC, SP, com CEP 09750-220;
Rudh Yoshihiro Hato, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado,
RG 26.476.073-6 SSP/SP e CPF 290.018.488-69, residente e domiciliado à Av. Aldino Pinotti, 500,
Torre 10, Apto. 171, Centro, SBC, Estado de SP, com CEP 09750-220; Únicos sócios da Sociedade
Empresária Limitada Pet Shop Dr. Hato Ltda., com sede na cidade de Sto. André, à Av. Dom Pedro II,
3.309, Campestre, CEP 09080-111, CNPJ 08.717.047/0001-82, têm entre si, justo e contratado, esta
alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: Cláusula
1ª. Aprovar a proposta de incorporação total do patrimônio líquido contábil da sociedade Pet Shop
Dr. Valter Hato Ltda., CNPJ 03.077.621/0001-61, nos termos do Protocolo anexo (DOC. 01), no valor
de R$ 4.485.777,23, nas bases ali mencionadas, sem quaisquer restrições. Cláusula 2ª. Aprovar, sem
restrições, a indicação da seguinte empresa avaliadora especializada Confirp Consultoria Contábil Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na capital do Estado de SP, na Rua Alba, 96, 1º ao 5º
Andar, Jabaquara, CEP 04346-000, CNPJ 56.812.993/0001-50, neste ato representada por Richard
Alex Domingos, CRC-SP-166599/O. Cláusula 3ª. A empresa avaliadora, previamente cientificada de
sua escolha, apresentou imediatamente o Laudo de Avaliação (DOC. 02), elaborado com base no valor
contábil em balanço ajustado de 31/07/2018 e que, após lido e feitas as indagações necessárias, foi
aprovado sem quaisquer restrições pelos sócios. Cláusula 4ª. Face à aprovação dos documentos
relativos à Incorporação, foi considerado incorporado o Patrimônio Líquido da sociedade Pet Shop
Dr. Valter Hato Ltda. (“Incorporada”), CNPJ 03.077.621/0001-61, em R$ 4.485.777,23. Cláusula 5ª.
Homologada a incorporação e declarada extinta a Incorporada Pet Shop Dr. Valter Hato Ltda., ficaram
os administradores da Incorporadora autorizados a praticar todos os atos necessários a sua efetivação,
respeitadas as diretrizes estabelecidas nos documentos ora aprovados. Cláusula 6ª. Aprovado o
aumento do capital social da Incorporadora no montante de R$ 100.000,00, em razão da incorporação,
nos exatos termos do Protocolo de Justificação de Incorporação, o capital social passa de
R$ 100.000,00, para R$ 200.000,00, mediante a emissão de 100 quotas no valor R$ 1.000,00 cada
uma. Cláusula 7ª. Os sócios resolvem constituir filial no SBC, SP, à Rua Amparo, 29, Vila Baeta Neves,
CEP 09751-350, que exercerá as mesmas atividades que a Matriz, com capital destacado de
R$ 50.000,00. Cláusula 8ª. Em virtude da modificação do Capital Social ocorrida após a Incorporação
efetivada, as Cláusulas 2ª e 3ª do Contrato Social passam a ter a seguinte redação: Cláusula 2ª.
A sociedade tem (i) sede na Av. Dom Pedro II, 3.309, Campestre, CEP 09080-111, Município de Sto.
André, SP; e filiais à (ii) Av. Martim Francisco, nºs 786, 802 e 806, 1º Andar, Vila Alto de Sto. André,
CEP 09230-700, Município de Sto. André, SP e (iii) à Rua Amparo, 29, Vila Baeta Neves, SBC, SP,
podendo, ainda, abrir filiais, depósitos, escritórios, agências e representações em qualquer parte do
território nacional. Cláusula 3ª. O Capital Social da Sociedade é de R$ 200.000,00, dividido em 200
quotas no valor nominal de R$ 1.000,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional e dividido entre os sócios da seguinte forma: Sócio / % / Quotas / Valor: Zulmira
Luciana Hato / 85 / 170 / R$ 170.000,00; Valter Yoshio Hato / 5 / 10 / R$ 10.000,00; Daniel Yoshimy
Hato / 5 / 10 / R$ 10.000,00; Rudh Yoshihiro Hato / 5 / 10 / R$ 10.000,00; Total / 100 / 200 /
R$ 200.000,00. Cláusula 8ª. De acordo com as alterações contratuais ocorridas, o Contrato Social
passa a ter a seguinte redação consolidada: Consolidação do Contrato Social de Sociedade
Empresária Limitada. Pet Shop Dr. Hato Limitada - CNPJ 08.717.047/0001-82 - NIRE 32.221.262.431.
Por seus sócios: Zulmira Luciana Hato, brasileira, viúva, empresária, RG 9.260.633-7 SSP/SP e CPF
778.819.748-34, residente e domiciliada à Av Aldino Pinotti, 500, Torre 10, Apto. 271, Centro, SBC, SP,
com CEP 09750-220; Valter Yoshio Hato, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, médico veterinário, RG 26.476.074-8 SSP/SP e CPF 275.333.558-30, residente e domiciliado à
Av Aldino Pinotti, 500, Torre 10, Apto. 132, Centro, SBC, SP, com CEP 09750-220; Daniel Yoshimy
Hato, brasileiro, solteiro, médico veterinário, RG 26.476.072-4 SSP/SP e CPF 313.329.698-05, residente
e domiciliado à Av Aldino Pinotti, 500, Torre 6, Apto. 182, Centro, SBC, SP, com CEP 09750-220; Rudh
Yoshihiro Hato, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, RG 26.476.073-6
SSP/SP e CPF 290.018.488-69, residente e domiciliado à Av Aldino Pinotti, 500, Torre 10, Apto. 171,
Centro, SBC, SP, com CEP 09750-220; Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial Pet
Shop Dr. Hato Limitada, com sede na Av. Dom Pedro II, 3.309, Campestre, CEP 09080-111, Município
de Sto. André, SP, devidamente inscrita no CNPJ 08.717.047/0001-82, têm entre si justos e contratados
Sociedade Empresária Ltda. nos termos da Lei 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), que reger-se-á
conforme o disposto nas cláusulas seguintes: Cláusula 1ª. A sociedade gira sob a denominação social
de “Pet Shop Dr. Hato Limitada”. Cláusula 2ª. A sociedade tem (i) sede na Av. Dom Pedro II, 3.309,
Campestre, CEP 09080-111, Município de Sto. André, SP; e filiais à (ii) Av. Martim Francisco, nºs 786,
802 e 806, 1º Andar, Vila Alto de Sto. André, CEP 09230-700, Município de Sto. André, SP e (iii) à Rua
Amparo, 29, Vila Baeta Neves, SBC, SP, podendo, ainda, abrir filiais, depósitos, escritório, agências e
representações em qualquer parte do território nacional. Cláusula 3ª. A empresa tem por objeto social
a atividade de comercialização de produtos destinados ao consumo de animais, produtos farmacêuticos,
brinquedos, rações e a prestação de serviços de banho e tosa dos animais. Cláusula 4ª. A sociedade
iniciou suas atividades em 13/03/2007 e exercerá suas funções por tempo indeterminado. Cláusula 5ª.
O Capital Social da Sociedade é de R$ 200.000,00, dividido em 200 quotas no valor nominal de
R$ 1.000,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e dividido
entre os sócios da seguinte forma: Sócio / % / Quotas / Valor: Zulmira Luciana Hato / 85 / 170 /
R$ 170.000,00; Valter Yoshio Hato / 5 / 10 / R$ 10.000,00; Daniel Yoshimy Hato / 5 / 10 / R$ 10.000,00;
Rudh Yoshihiro Hato / 5 / 10 / R$ 10.000,00; Total / 100/ 200 / R$ 200.000,00. §1º. A responsabilidade
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização
do capital social. Cláusula 6ª. A administração da sociedade será exercida pelos sócios isoladamente,
sendo que apenas os sócios com registro profissional no Conselho Federal de Medicina Veterinária
responderão pelas obrigações pertinentes à área. Compete a todos os sócios representar a sociedade
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, porém tão somente nos negócios que digam respeito aos
interesses da sociedade, sendo vedado o seu uso ou emprego para fins estranhos, tais como: cartas
de fiança, avais e endossos da sociedade. Caso venham a infringir tal proibição, fica individualmente
responsabilizado pelo compromisso assumido, não obstante ressaltar que os sócios não podem dar
sua participação no capital da empresa sob qualquer título, seja penhora, hipoteca, aval etc. § Único.
As obrigações e os direitos dos sócios seguem os artigos 1.001 a 1.009 da Lei 10.406 de 10/01/2002
(“Código Civil”). Cláusula 7ª. As quotas sociais são individuais, não podendo de nenhuma forma ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem a prévia consulta ao sócio remanescente, dando-lhe o direito
de preferência na aquisição das mesmas. Cláusula 8ª. Os sócios poderão retirar mensalmente
importâncias de comum acordo estipuladas, que serão levadas a débito da conta de despesas gerais
da sociedade a título de “Pro Labore”, obedecendo os limites estabelecidos pela legislação vigente.
Cláusula 9ª. O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, sendo a apuração dos
resultados e organização do balanço efetuada mensalmente de acordo com a legislação vigente.
O lucro ou prejuízo verificado será distribuído ou suportado pelos sócios, proporcionalmente às suas
quotas de capital. Cláusula 10ª. Desejando um dos sócios não mais participar da sociedade, este
deverá comunicar sua decisão por escrito ao(s) sócio(s) remanescente(s) com antecedência mínima
de 30 dias, a fim de que o sócio, em 30 dias, proceda ao levantamento do Balanço Patrimonial Especial,
valores correntes do mercado, tendo em vista a apuração dos haveres do sócio que se retira,
reembolsando-se de seu capital, lucros e demais créditos por ventura existentes, em até 24 prestações
mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a 1ª em 30 dias após levantamento do referido Balanço
Patrimonial Especial, sobre as quais incidirão 1% ao mês, ou outros encargos de conformidade com a
legislação vigente. Cláusula 11ª. No caso de falecimento ou determinação de incapacidade de qualquer
um dos sócios, não dissolverá a sociedade, prosseguindo com as demais, e procedendo-se ao
levantamento e apuração dos haveres, que serão pagos a quem de direito, através de balanço patrimonial
promovido de 60 dias do fato ocorrido. O pagamento dos haveres será feito da seguinte forma:
24 parcelas iguais e sucessivas corrigidas monetariamente em letras assinadas pelo(s) sócio(s)
remanescente(s), vencendo a primeira 60 dias após o acontecido. Cláusula 12ª. Fica eleito o foro da
Comarca de SBC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
Cláusula 13ª. Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar(em) 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 normas de defesa de concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011, § 1º, CC/2002). Cláusula
14ª. Os casos omissos na presente Alteração serão regidos pelas disposições constantes da legislação
em vigor. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias,
arquivando-se a 1ª via na JUCESP. Sto. André/SP, 01/10/2018. Sócios: Zulmira Luciana Hato RG 9.260.633-7 SSP/SP. Valter Yoshio Hato - RG 26.476.074-8 SSP/SP. Rudh Yoshihiro Hato RG 26.476.073-6 SSP/SP. Daniel Yoshimy Hato - RG 26.476.072-4 SSP/SP. JUCESP - 105.640/19-0,
NIRE 3590581854-6 em 20/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
D E C I S Ã O – E D I T AL. Processo nº: 1034773-89.2016.8.26.0100. Vistos. Tendo em vista que já foram
esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls.
387, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Diniz Premier Construções Ltda,
Luiz Antonio Diniz e José Sirino de Almeida, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida
Ação De Execução de Título Extrajudicial por Banco Bradesco S.A, alegando em síntese: que os executados
são devedores de R$ 556.129,49 (para abril de 2016), representados por cédula de crédito bancário.
Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a suaCITAÇÃO, 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, paguem o débito e/ou oponham embargos. No silêncio, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.
26 e 27/11

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 27/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO 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 B37497 - CONTRATO 3181640531201 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA
JULIETA NEUSA MARIA ROGERIO, Brasileiro(A), Industriária, CPF 939.691.988-87,
CI 9.675.585-4 SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
NICOLA MONTERISI, Brasileiro(a), Autônomo, CPF 861.763.318-20, CI: 8.662.468
SP, Casado(a) COM MARIA APARECIDA BONALDI MONTERISI, Brasileiro(a), Do lar,
CPF 861.763.318- 20 CI: 11.564.150 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 24 do tipo C, localizado no segundo
pavimento ou andar do prédio 10A do tipo D, designado Edifício Hungria, do bloco 10,
integrante do conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à
Avenida Senador Teotonio Vilela, 4287, Capela Socorro, São Paulo/SP, com todas as
suas instalações, benfeitorias e acessórios, e vaga de garagem, se houver.
São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO
12 - 18 - 27/11/2019
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Porsche Império Endurance Series
decide os campeões de 2019
ta, Vitor Baptista, Gaetano di
Mauro, Felipe Baptista, Enzo Elias, Gabriel Casagrande, Caca
Bueno, Felipe Fraga, Esteban
Guerrieri, Átila Abreu, Guilherme Salas e tantos outros que já
brilharam com os carros das classes 4.0 e 3.8.
Na disputa pelo título, a classe 4.0 tem a liderança de Alan
Hellmeister e Luca, que têm 136
pontos de uma vitória no Estoril
e um segundo lugar em Goiânia.
A segunda posição está com Pedrinho Aguiar e Guilherme Salas,
com 106.
Na subclasse 4.0 GT3, Hellmeister e Luca também lideram,
com 144 pontos, 48 pontos à
frente das parcerias vice-líderes
da tabela formadas por Adalberto e Bruno Baptista e por Cacá
Bueno e Sylvio de Barros.
Já na classe 3.8, a liderança
absoluta é da dupla Átila Abreu/
Leo Sanchez, que venceu no
Estoril e em Goiânia e soma
136 pontos, 30 a mais do que
Renan Guerra/Paulo Totaro.
Na 3.8 GT3, Átila e Leo têm

Porsche Império Endurance Series
144 pontos, contra 102 de
Guerra e Totaro.
A prova que define o campeonato neste sábado tem previstas 117 voltas pelos 4.309 metros de Interlagos. A duração
máxima da corrida, que começará às 14h30, é de 4h30.
O regulamento prevê que
cada carro precisará cumprir

cinco paradas de seis minutos
nos boxes. Quem parar menos
vezes ou fizer um pit stop abaixo dos seis minutos sofrerá
punições.
Outra exigência é que cada
piloto dê no mínimo 48 voltas
durante a corrida. No caso dos
trios, cada competidor terá de
percorrer 32 voltas pelo menos.

World Surf League abre três
decisões nesta semana
Foto/ Tony Heff

O prazo do lululemon Maui Pro que define a campeã mundial e da Vans World Cup que fecha o QS 2019, começou na segunda-feira e Gabriel Medina vai competir em Sunset Beach

Alejo Muniz-SC
Três competições decisivas
da World Surf League serão iniciadas nesta semana, com participação de surfistas brasileiros
e peruanos. No Havaí, começou
na segunda-feira o prazo para
definir a campeã mundial de
2019 no lululemon Maui Pro e
da Vans World Cup, que já abriu
a batalha final do WSL Qualifying Series no mar clássico
do primeiro dia, nas direitas
perfeitas de 6-8 pés com vento terral em Sunset Beach. O
bicampeão mundial Gabriel
Medina é um dos brasileiros
que vão competir e os dois
eventos têm até o dia 6 de dezembro para serem encerrados. Mas, dois campeões mundiais certamente serão conhecidos até domingo, os da categoria para surfistas com até 18 anos
no Taiwan Open World Junior
Championship, que começa nesta terça-feira na Ilha Taiwan.
Em Honolua Bay, as ondas
estavam pequenas na segundafeira, então o início do lululemon Maui Pro foi adiado e também pode ser iniciado na terçafeira na ilha de Maui. Carissa
Moore lidera o ranking na busca
pelo tetracampeonato e venceu
esta etapa em 2018, na final havaiana com Malia Manuel. Agora, o título de 2019 pode até ser
decidido numa final entre ela e a
vice-líder, Lakey Peterson. A jovem americana Caroline Marks,
17 anos apenas, é a outra única
concorrente, mas já precisa chegar na final para superar a pontu-

ação da líder.
Essa última etapa do World
Surf League Championship Tour,
também será decisiva para a cearense Silvana Lima. Ela precisa,
no mínimo, chegar nas quartas de
final para entrar no grupo das
top-10 do ranking, que são mantidas na elite para o ano que vem.
Além disso, tenta confirmar seu
nome nas Olimpíadas de Tokyo
2020 e terá um duro desafio logo
em sua estreia. Silvana foi escalada na segunda bateria com a
vice-líder, Lakey Peterson, e a
bicampeã mundial Tyler Wright,
que vai participar da sua primeira competição esse ano.
As duas primeiras colocadas
em cada confronto, avançam direto para as oitavas de final, mas
as últimas têm outra chance na
segunda fase. A outra brasileira da elite, a gaúcha Tatiana
Weston-Webb, está em uma
tranquila sétima posição no
ranking e foi uma das primeiras a confirmar classificação
para a estreia do surf nos Jogos Olímpicos. Tatiana vai fechar a primeira fase do lululemon Maui Pro, com a francesa Johanne Defay e a australiana Bronte Macaulay.
FINAL DO QS 2019 – Dos
três eventos decisivos que começam nesta semana, o único
já iniciado é a Vans World Cup
no Havaí. As condições estavam
ótimas na segunda-feira, com
vento terral e mar clássico em
Sunset Beach, para dar a largada
na grande final do WSL Quali-

fying Series 2019, mesmo que
apenas um dia depois das finais
do Hawaiian Pro. O catarinense
Alejo Muniz competiu nas quartas de final no domingo em Haleiwa e na segunda-feira já encarou três havaianos na primeira
fase em Sunset, passando em segundo na disputa vencida por Kiron Jabour.
A grande atração da Vans
World Cup é a participação do
bicampeão mundial Gabriel Medina. Ele é um dos dez brasileiros da lista dos 32 principais cabeças de chave, que só entram na
terceira e última fase de dezesseis baterias, já disputando classificação para as oitavas de final.
Mais seis titulares da seleção
brasileira do CT estão neste grupo, como Jadson André e Yago
Dora, dois dos quatro já garantidos no CT 2020 pelo QS, junto
com Alex Ribeiro e Miguel Pupo.
Além de Alejo Muniz, mais
seis brasileiros competiram na
segunda-feira e quatro também
avançaram para enfrentar os 32
pré-classificados que entram na
segunda fase. A estreia foi com
uma eliminação dupla, do baiano
Marco Fernandez e do paulista
Flavio Nakagima, para o australiano Chris Zaffis e o big-rider
havaiano, Tyler Newton. Para
compensar, uma dobradinha verde-amarela vencedora na bateria
seguinte, com o catarinense Tomas Hermes e o paulista Thiago
Camarão, despachando o taitiano Tereva David e o australiano
Dean Bowen.
O campeão sul-americano da
WSL Latin America em 2019,
também estreou no primeiro dia
e João Chianca atacou forte uma
onda para eliminar dois havaianos, Keanu Asing que já foi da
elite do CT e Ocean Macedo.
O surfista de Saquarema passou em segundo na bateria vencida pelo americano Ian Crane. Na seguinte, Alejo Muniz
enfrentou três havaianos e barrou mais dois, Benji Brand e
Kainehe Hunt, na vitória de Kiron Jabour. E o paulista Weslley
Dantas ganhou o último confronto do dia batendo dois também,
Brodi Sale e Noah Beschen.
BRASIL NA SEGUNDA

FASE – Joaquin del Castillo foi
para a terceira bateria, do americano Jake Marshall e dos havaianos Joshua Moniz e Billy Kemper. Oito brasileiros também vão
disputar a segunda fase, cinco
classificados na segunda-feira e
três que estrearão na competição.
Um é o jovem paulista Samuel
Pupo, que saiu da lista dos dez
que sobem para o CT no domingo em Haleiwa Beach. Ele está
na 11.a bateria, que será um confronto direto com os Estados
Unidos, pois Alejo Muniz vai
competir junto com o Samuca,
contra Cam Richards e Ian Crane.
Os pernambucanos Luel Felipe e Ian Gouveia também vão
entrar nesta segunda fase. Luel é
o brasileiro mais bem colocado
na Tríplice Coroa Havaiana deste ano, com o nono lugar no QS
10000 Hawaiian Pro, conquistado nas quartas de final disputadas no domingo em Haleiwa. Ele
também terá a companhia de um
brasileiro da primeira fase, o saquaremense João Chianca. Os
dois vão enfrentar o australiano
Mitch Crews e o havaiano Kiron
Jabour na 12.a bateria.
PRO JUNIOR – No Taiwan
Open World Junior Championship, três surfistas do Brasil e
dois do Peru, vão buscar os títulos mundiais a partir desta
terça-feira nas ondas de Jinzun
Harbor, onde no ano passado,
o catarinense Mateus Herdy
aumentou para oito o recorde
de títulos brasileiros nesta categoria da World Surf League.
O primeiro peruano a ser campeão sul-americano Pro Junior na história da WSL Latin
America, Raul Ríos, foi escalado para estrear junto com o
vice-campeão, o catarinense
Lucas Vicente, e o havaiano Robert Grilho, na segunda bateria.
Acesse as transmissões ao
vivo do QS 10000 Vans World
Cup em Sunset Beach, da decisão do título mundial feminino no lululemon Maui Pro e
do Taiwan Open World Junior
C h a m p i o n s h i p ,
pelo www.worldsurfleague.com ou
pelo aplicativo da World Surf
League.

Não há exigência para ordem dos
stints de cada piloto.
No treino de classificação,
cada piloto entra separadamente
em cada grupo. Nos trios, entra
o piloto de maior e de menor
BOP (Balance of Performance).
Em caso de empate, um dos pilotos de menor BOP será escolhido para um dos grupos.
A programação do fim de semana começa na quinta-feira,
com a realização do primeiro
treino livre. Já na sexta-feira será
disputada mais uma sessão livre,
e a classificação que decidirá o
grid de largada.
Para o sábado, está previsto
um warm-up de 15 minutos a partir das 9h10. Cinco horas depois
será dada a largada para a última
etapa da Porsche Império Endurance Series, com transmissão
dos canais SporTV e dos canais
oficiais da categoria no YouTube
e Facebook.
Para deixar a festa ainda mais
completa, o Sportscar Together
Day marcará um encontro histórico de entusiastas, colecionado-

res, fãs, proprietários, pilotos e
apaixonados pela Porsche.
O evento reúne modelos
antigos, de rua e de competição, exposição por categoria
e ano, áreas sociais para toda
a família, espaço kids, simuladores, praça de alimentação
com food trucks, experiências de pista exclusivas, além de
um grande desfile Porsche
Parade com todos os participantes em Interlagos.
Um sábado para celebrar os
valores da Porsche para os admiradores da marca que mais
produz carros de corrida em
todo o mundo. E o capítulo final
da temporada 2019 da Porsche
Império Endurance Series.
Assim como em todas as outras etapas do ano, a jornada final terá operação de arquibancada. Os ingressos custam R$ 30
(sem boné), R$ 50 (com boné)
e R$ 200 (paddock club com
open bar) e estão à venda pelo
site https://tichethub.com.br/
d e t a l h e / 2 3 3 7 6 /
PORSCHE_IMPÉRIO_ENDURANCE_SERIES

F-Kart: Alberto
Otazú reassume a
liderança da
categoria Principal
No próximo domingo será a decisão do campeonato
Mesmo sem subir no pódio, o piloto Alberto Otazú
(AVSP/Rolley Ball/No Fire
Services/Bianchi Automóveis/
Speed Truck/Cardoso Funilaria
e Pintura) reassumiu a liderança na categoria Principal do
campeonato F-Kart. Ele terminou na oitava posição na 11ª e
penúltima etapa, no Kartódromo Aldeia da Serra (Barueri/
SP), marcada por vários problemas entre os principais
protagonistas da modalidade. Agora ele soma 1081
pontos, apenas 16 de vantagem sobre Lucas Chimello,
que abandonou na segunda
volta. Em terceiro está Henrique Morbi - 1002 pontos -,
que venceu a prova, mas não
levou por falta de peso, deixando o lugar mais alto do pódio
para Tiago Torelli.
“Ainda bem que os contratempos não foram apenas
meus. Mesmo com o meu kart
quebrando no final da corrida,
quando eu estava em segundo,
ainda pontuei e voltei para a liderança do campeonato que eu
sustentei por nove etapas. Agora vamos brigar pelo título na
prova final”, comentou Alberto Otazú.
Na categoria Champ Alberto Otazú subiu no pódio em
sexto, depois de trocar de kart
três vezes e largar da última
posição. “Fui pegando cada
kart pior do que o outro. Mesmo andando lento, fui bem
constante e com isto ganhei
algumas posições. Foi uma
etapa pra esquecer”, lamentou
Otazú, que ocupa a quarta colocação no certame, mas com
o mesmo número de vitórias

Foto/Divulgação

A temporada da Porsche Império Endurance Series chega ao
seu ponto alto neste fim de semana, com a terceira e última
etapa: os 500 km de Interlagos
terão grid lotado e quase 70 competidores inscritos. Em paralelo,
será realizado o Sportscar Together Day, um encontro para apaixonados por carros esportivos,
colecionadores e entusiastas da
marca Porsche.
Entre os pilotos estarão destaques do automobilismo nacional e internacional. Como é tradição das provas de longa duração da Porsche Império Endurance Series, pilotos de reputação global unem forças
com os especialistas nos carros de competição mais produzidos no planeta. Assim estão inscritos competidores do
gabarito de Felipe Nasr, Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi,
Filipe Albuquerque, Ricardo
Maurício, Ricardo Zonta, Miguel Paludo, Sérgio Jimenez,
Justin Allgaier, Marçal Müller,
Ricardo Baptista, Bruno Baptis-

Foto/ Luca Bassani

Alan Hellmeister e Luca lideram campeonato na classe 4.0, enquanto Átila Abreu e Leo Sanchez vêm de duas vitórias na 3.8

Alberto Otazú
– quatro – do que o líder Lucas Chimello, segundo nesta
rodada, logo atrás do vencedor Henrique Morbi.
A 12ª e última etapa da Fkart será já no próximo domingo (01/12), no Kartódromo
San Marino, em Paulínia (SP).
Pontuação da categoria
Principal depois de onze etapas: 1) Alberto Otazú, 1.081
pontos; 2) Lucas Chimello,
1.065; 3) Henrique Morbi,
1.002; 4) Rafael Pereira, 971;
5) Lucas Pantarotto, 968.
Pontuação da categoria
Champ depois de onze etapas:
1) Lucas Chimello, 1.239; 2)
Henrique Morbi, 1.149; 3)
Rafael Pereira, 1.148; 4) Alberto Otazú, 1.112; 5) Lucas
Pantarotto, 1.089.
Alberto Cesar Otazú tem
o apoio de Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP), Cardoso Funilaria e Pintura,
Rolley Ball, No Fire Services,
Speed Tr uck, Bianchi Automóveis. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz
Verde, Direção para a Vida e
Rotary Club Ponte Estaiada.

