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Governo libera 100% do
orçamento para o seguro rural
Segunda instância condena Lula a
17 anos de prisão em caso de sítio
Página 4

Salles cobrará de países ricos
compensação por preservação ambiental
Página 4

Situação extremamente
crítica
O ministro da Defesa
do Chile, Alberto Espina, afirmou que a onda de violência
que o país enfrenta há 40 dias
é extremamente crítica e que
deixou os “policiais absolutamente sobrecarregados e
exaustos”.
Espina disse ainda que “os
grupos anarquistas coordenados agem de maneira sistemática em conjunto com grupos
de narcotraficantes” e que
“isso pode acabar de uma maneira extraordinariamente séria
para o país, se a sociedade civil, ao perceber que o Estado
não é capaz de proteger seus
direitos, decidir sair em legítima defesa. Isso ninguém quer,
porque significa que o Estado
de Direito está profundamente
enfraquecido”.
Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,25
Venda:
4,25
Turismo
Compra: 4,09
Venda:
4,43

EURO
Compra: 4,68
Venda:
4,68

22º C
15º C

Noite

Foto/TV Brasil

O presidente do Chile Sebastián Piñera fez na quartafeira (27) uma reunião de
emergência na tentativa de frear ondas violentas que algumas
cidades do país têm vivido,
principalmente a capital, Santiago. Piñera pediu ao parlamento que aprove iniciativas
para reprimir atos de vandalismo e fortalecer a polícia.
Os projetos fazem parte da
chamada “agenda de segurança”. Na terça-feira(26) foi de
mais uma jornada de violência
no Chile, com barricadas, incêndios, saques de lojas e bloqueios de estradas.
O presidente disse que “ontem o país viveu mais um triste
dia de destruição, que causou
angústia e medo aos chilenos”.
Além da capital, Santiago,
as cidades de Tarapacá, Valparaíso e Biobío também registraram manifestações violentas
ontem, com ônibus e supermercados incendiados e lojas
saqueadas. Segundo o governo
chileno, os carabineros, a polícia chilena, trabalhou durante todo o dia na tentativa de reestabelecer a ordem pública.

Unicef: mortalidade
infantil tem redução
histórica no Brasil

O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) promoveu
na quarta-feira (27) sessão, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para marcar os 30 anos
da Convenção sobre os Direitos da
Criança. O órgão produziu um relatório que confere ao Brasil reconhecimento por ter melhorado,
ao longo dos anos, índices como
o da mortalidade, do trabalho in-

fantil, além da exclusão escolar.
Conforme o Unicef, de 1990
a 2017 registrou-se “redução histórica” no total de mortes de crianças menores de um ano de idade. No período, a taxa nacional
caiu de 47,1 para 13,4 a cada 1
mil nascidos vivos. Além disso,
entre 1996 e 2017, 827 mil vidas foram salvas.
As ações de mitigação arti-

culadas pelos governos geraram
efeitos de âmbito nacional, causando impacto também em São
Paulo. No estado, a redução do
índice foi de 22,5 para 10,9, de
1996 para 2017, quando 103 mil
vidas de bebês foram salvas.
A queda nos índices de cobertura vacinal, adverte o Unicef,
tem sido porta de entrada para
doenças que eram, até recentemente, consideradas erradicadas,
como o sarampo. “Em 2016, a
mortalidade infantil subiu pela
primeira vez em mais de 20 anos
e ainda não voltou aos patamares
de 2015, acendendo um sinal de
alerta. No total, 42 mil crianças
menores de 5 anos ainda morrem
por ano no Brasil”, informa o
fundo da ONU no relatório.
A representante do Unicef no
Brasil, Florence Bauer , afirma
que o país deve consolidar os avanços já conquistados até agora, voltando a atenção para a primeira infância e a adolescência. Página 4

e agora, foi liberado os R$ 20
milhões restantes.
De acordo com o ministério, com o orçamento de
2019 será possível atender
em torno de 100 mil apólices, 58% a mais que no ano
anterior. Para o diretor do
Departamento de Gestão de
Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Mapa,
Pedro Loyola, o governo federal tem dado sinais consistentes de que o seguro rural
será um dos principais instrumentos da política agrícola
nos próximos anos. Página 3

Procon-SP envia
recomendações a fornecedores
participantes da Black Friday
Página 2

Apesar de intervenção do BC,
dólar volta a subir
e encosta em R$ 4,26
Apesar da atuação do Banco
Central (BC), o dólar voltou a subir e a fechou na quarta-feira (27)
em nível recorde. A moeda norteamericana encerrou o dia vendida
a R$ 4,259, com alta de R$ 0,019
(0,44%). Essa é a maior cotação
de fechamento desde a criação do
real em valores nominais, sem
considerar a inflação.
O mercado de câmbio teve
um dia tenso. No início da tarde,
o dólar encostou em R$ 4,27, o
que levou o BC a fazer um leilão
de venda direta de dólares das
reservas internacionais. A autoridade monetária não divulgou o
quanto foi vendido, apenas que o
leilão envolvia a venda de pelo
menos US$ 1 bilhão.

Com o resultado desta quarta-feira, o dólar acumula alta de
6,22% em novembro. Nas últimas semanas, o dólar tem subido em meio a questões políticas
no Brasil e à continuidade das
tensões comerciais entre Estados Unidos e China.
Ibovespa
No mercado de ações, o dia
foi marcado por uma discreta recuperação. O índice Ibovespa, da
B3 (antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), fechou a quarta-feira (27) aos 107.952 pontos, com
alta de 0,83%.
O indicador interrompeu uma
sequência de dois dias seguidos
de queda. (Agencia Brasil)

Esporte

Com 178 participantes durante o ano,
campeonato da AKSP na reta final
A temporada inaugural da
Associação dos Kartistas de
São Paulo (AKSP) vai chegando ao fim. Daqui a uma
semana, a partir das 21 horas do dia 5 de dezembro
(quinta-feira), será realizada no Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP) a última etapa do campeonato que
começou em fevereiro, e
que apontará entre os 178
pilotos que disputaram pelo
menos uma das 10 etapas os
seus campeões. Os líderes
do certame da AKSP são Rogério Cebola, na categoria
Light, e Eduardo Abrantes,
na Graduados e Sênior.
O campeonato da AKSP
é composto de 10 provas,
divididas em três turnos. O

primeiro turno foi composto
pela 1ª, 3ª, 5ª e 7ª etapas, com
um descarte do pior resultado.
Os campeões foram Edu
Abrantes (Graduados), Paulo
Sant’Anna (Sênior) e Rogério
Cebola (Light). O segundo turno contemplou a 2ª, 4ª, 6ª e 8ª
etapas, também com um descarte, e consagrou Galvane
Ruivo (Graduados), Abrantes
(Sênior) e Cebola (Light). O
terceiro e último turno não
tem descarte e considera a 9ª
e 10ª etapas, e por enquanto
tem a liderança de Edu Abrantes (Graduados) e Fábio Laranjo (Graduados), Unnion Lee
(Sênior), e Rogério Cebola (Light), justamente os vencedores
da penúltima rodada. Os campeões gerais serão os que tiverem
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Chile segue
com jornadas
violentas e
Piñera faz
reunião
de emergência

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) informou na quintafeira (28) que foi liberada a
parcela que faltava para execução integral do orçamento
previsto, para 2019, do Programa de Subvenção do Seguro Rural (PSR), totalizando
R$ 440 milhões.
Em março deste ano, o orçamento foi contingenciado em
R$ 70 milhões, o que reduziu
a disponibilidade inicial para
R$ 370 milhões. No final do
mês de outubro, houve o
desbloqueio de R$ 50 milhões,

A AKSP tem ajudado a desenvolver as habilidades de novos
pilotos
mais pontos com a somatória de
pontos líquidos dos três turnos.
Os pilotos das três catego-

rias da AKSP que se consagrarem campeões na pontuação
geral após a última etapa irão

usufruir da maior premiação
de um certame de Rental
Kart em 2019, concedido
p e l a Associação de Kart
Amador de São Paulo
(Akasp). Eles participarão
sem nenhuma despesa de
uma prova de F-4.
O campeonato de F-4 da
Akasp é disputado integralmente no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), com
40 provas por temporada, dividido em cinco turnos de
oito etapas, com chassi
Mega próprio dos pilotos e
motores Honda GSX de 18
hp preparados e sorteados.
Normalmente são provas semanais, sempre quarta-feira
à
noite.
Contato: aksp.contato@gmail.com

Ponta Grossa e Sesi-SP se
enfrentam nesta quinta-feira
Ponta Grossa (PR) e
Sesi-SP se enfrentam nesta
quinta-feira (28.11) em partida atrasada e válida pela primeira rodada da Superliga
masculina de vôlei 19/20. O
duelo entre os times paranaense e paulista será às 19h,
na Arena Multiuso, em Ponta Grossa (PR), e terá transmissão ao vivo do pay-perview do Canal Vôlei Brasil
( h t t p : / /
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
De volta à Superliga na

vaga deixada em aberto pelo
Botafogo (RJ), que desistiu da
participação, o Ponta Grossa se
reestruturou às vésperas do início da competição e, por isso,
teve sua primeira partida adiada.
Com um grupo jovem para trabalhar, o técnico Fábio Sampaio
demonstra preocupação com o
adversário desta quinta-feira.
“O Sesi-SP com certeza é
uma das equipes que deve estar
entre as quatro finalistas da
competição e que vai brigar
pelo título. Vai ser um jogo

bom para uma equipe igual o
Ponta Grossa Vôlei que é franco atiradora na Superliga”, explicou Sampaio, que complementou.
“A responsabilidade não é
tanto nossa. O favoritismo é
deles. Evidente que estamos
estudando o adversário e nos
dedicando. Nosso objetivo é
seguir dando corpo, engrenagem e a bagagem necessária
para que a equipe continue a
pontuar na Superliga”, complementou o técnico do Pon-

ta Grossa.
O técnico do Sesi-SP, Rubinho, fez questão de elogiar o
adversário. “Temos um histórico de bons jogos, eles têm um
bom volume defensivo e vão
estar jgando em casa. Vimos
que o time deles fez um jogo
duro contra o Pacaembu/Ribeirão Preto, com o placar apertado, e temos que estar atentos”,
disse o treinador.
Rubinho ainda chamou atenção para a importância do foco
no seu próprio time. “Mas, tam-

bém estamos bastante atentos
a nossa equipe, que tem que
continuar jogando com muito foco e buscando o melhor
resultado. Precisamos continuar crescendo no ataque e
contra-ataque”, concluiu o
técnico do Sesi-SP.
Nos outros jogos da primeira rodada, vitórias para
Sada Cruzeiro (MG), Sesc RJ,
Vôlei UM Itapetininga (SP),
Denk Academy Maringá Vôlei (PR) e EMS Taubaté Funvic (SP).
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Fapesp firma acordo de colaboração
com instituição francesa de Ensino
CESAR
NETO
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)
O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pode eleger pela 1ª vez - um oficial pra ser vereador no maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil. Como a Casa literalmente
‘pega fogo’ quase todo dia, o eleito vai se sentir mais que na sua
atual casa
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas tá em tratamento espiritual à distância por gente
que não tem a vaidade de aparecer. O tratamento (quimioterapia)
de um câncer é muito importante; mas não é mais importante que
as novas posturas espirituais que podem salvá-lo e até reelegêlo
.
ASSEMBLEIA (SP)
Corpo do comunicador Gugu Liberato começa a ser velado
hoje no Palácio 9 de Julho. Gugu começou a carreira na tv ‘S’
hoje SBT do Silvio Santos. Vale lembrar que seu mestre não conseguiu disputar a eleição Presidencial 1989 e depois a prefeitura
paulistana 1992
.
GOVERNO (SP)
A nova logomarca do PSDB de João Doria usa metade do losango amarelo da bandeira nacional como bico estilizado do tucano e a esfera azul com a faixa branca “Ordem e Progresso”
formando um olhão da ave. Os slogans são “Pelo Brasil” e ainda
“Quebrando o Muro”
.
CONGRESSO (BR)
Agora que o ex-Presidente (ainda dono do PT) teve mais uma
condenação (1ª instância - caso do sítio em Atibaia - SP) confirmada pelo Tribunal Regional Federal (4), alguns senadores e deputados federais têm sua senha pra prosseguirem por prisão já
em 2ª Instância
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro vai enfrentando sua mais importante guerra
diária. O cargo de Presidente da República do Brasil não só é um
dos mais difíceis em todo o mundo, como obriga interferir em
quase tudo, inclusive fundar e comandar um partido, como fez
Vargas em 1945
.
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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Na segunda-feira (25),
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) assinou, em Paris, um
acordo para a colaboração em
pesquisa com a École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), instituição francesa de
Ensino Superior.
O anúncio ocorreu durante a
Fapesp Week France, simpósio
internacional realizado entre 21
e 27 de novembro nas universidades de Jean Moulin Lyon 3 e
Paris Diderot. O documento
destaca o compromisso das duas
instituições em promover a implementação de projetos conjun-

tos de pesquisa, organização de
e atividades de intercâmbio que
ajudem a preparar a base para
colaboração científica.
“A Fapesp já tem 170 projetos em colaboração com a
EHESS. A intenção é que, com
o acordo, a parceria cresça ainda mais. Compreendo que a Escola seja uma espécie de hub para
pesquisadores interessados em
estudar o Brasil”, afirmou o presidente da Fundação, Marco Antonio Zago, no momento da assinatura do acordo.
Aprofundamento
A EHESS reúne pesquisado-

res e estudantes de todo o mundo e tem o objetivo de entender as sociedades em sua complexidade. A instituição tem
um modelo único no campo
universitário francês por seu
projeto intelectual, bem como
o modo de treinamento em
pesquisa, raízes internacionais e abertura à sociedade.
“Esse acordo é importante
e será muito construtivo para
todos. Temos muitos brasileiros, brasilianistas e brasileiros brasilianistas aqui na Escola”, disse Christophe Prochasson, reitor da EHESS, durante a assinatura do acordo de

colaboração.
“É uma alegria poder celebrar esse acordo e trabalhar
com a Fapesp para o desenvolvimento, aprofundamento e
enriquecimento do conhecimento em ciências sociais nos
dois países”, destacou à Agência Fapesp Antonella Romano,
pró-reitora de Estudos
da EHESS e responsável pela
área de Relações Internacionais da instituição.
O simpósio Fapesp Week
France é realizado graças a
uma parceria entre a Fundação
e as universidades de Lyon e
de Paris, ambas da França.

Univesp lança Programa de Especialização
com oferta de bolsas de estudo
A Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp)
lançou, na quarta-feira (27), o
Programa de Especialização
“Desenvolvimento de Soluções Inovadoras para a Educação a Distância”. A iniciativa é destinada a titulados em
pós-graduação (mestres e
doutores) e tem duração de
40 horas semanais, sendo quatro dedicadas ao estudo teórico e 36 à realização de atividades práticas, na sede da
instituição, na capital.
Serão oferecidos dois tipos
de bolsas, durante a atuação de 24
meses: os TT4 – A recebem bolsas de R$ 5.087,20 e os TT5, de
R$ 7.372,00. As inscrições seguem até 12 de dezembro e devem ser realizadas pela internet.
As normas operacionais para
o ingresso e mais informações
também podem ser acessadas
pelo site da Univesp. De acordo
com a diretora acadêmica da universidade, Simone Telles, a ação
promove uma formação sólida em
temáticas e conteúdos de gestão
administrativa e pedagógica voltadas à educação a distância (EaD).
“Vamos unir esforços de vários pesquisadores e explorar
tecnologias de informação para
criar soluções inovadoras, que
contribuam para a produção e
difusão de conhecimentos relacionados aos cursos virtuais”,

salienta a professora.
Áreas
O programa selecionará
mestres e doutores, nas áreas
direcionadas à Administração e
Economia; Educação; Ciência da
Computação; Matemática, Estatística e Física; Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção
e Engenharia Elétrica; Linguística, Letras e Artes.
Segundo o presidente da Univesp, Rodolfo Azevedo, a ação
propiciará aos participantes a
capacidade de gerenciar formas
de comunicação no ambiente
virtual de aprendizagem, além de
diferenciar tipos de feedback
que promovam um aprendizado
qualitativo. “Os integrantes terão
vivência e habilidades críticareflexivas para docência em
EaD, por meio das atividades que
serão propostas no decorrer do
curso”, explica o docente.
A especialização será composta por seis disciplinas, com
duração de três meses cada. São
elas: Educação a Distância; Mediação Pedagógica na Educação
a Distância; Ensino e Aprendizagem Colaborativos na Educação
a Distância; Recursos para Ensino e Aprendizagem na Educação a Distância; Design Didático para EaD e Prática Supervisionada em EaD.
No fim das disciplinas, os alu-

nos terão o período de seis meses para desenvolver o Trabalho
de Conclusão de Curso. O número de vagas estabelecido para
cada tipo de bolsa dependerá de
disponibilidade orçamentária.

consistência da solução trazida;
e (c) inovação e capacidade de
resolução de problemas. O projeto apresentado deverá propor
uma solução ao cenário-problema da área desejada.

Seleção
O processo de seleção para
as bolsas possuirá uma comissão acadêmica por área, que fará
a avaliação dos candidatos conforme as informações prestadas
no formulário de inscrições.
Cada candidato deverá ser
avaliado em dois quesitos:
Curriculum Vitae: o candidato deverá preencher o formulário com as informações básicas
de seu currículo, que serão pontuadas de acordo com as tabelas
do edital. No ato da matrícula,
todas as informações preenchidas deverão ser comprovadas
por meio de declarações, diplomas, certificados ou demais documentos que atestem as informações declaradas. Caso o candidato não comprove, será desclassificado.
Projeto: o candidato deverá
apresentar um projeto sobre o
tema escolhido, respondendo a
uma questão problema relacionada a ele em até 2 mil caracteres, contando espaços. A avaliação do projeto levará em conta:
(a) a habilidade para escrever
sobre os temas abordados; (b) a

Univesp
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São
Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do
Estado e vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico. Destacam-se entre os principais parceiros: o Centro Paula Souza e as universidades USP,
Unesp, Unicamp.
A Univesp conta com mais
de 31 mil alunos matriculados e
está presente em 373 polos, localizados em 316 municípios,
mais de 47% do território estadual. São oferecidos os cursos
de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e
Computação, Licenciaturas em
Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia e Letras e
os novos, Bacharelado em Tecnologia da Informação e Bacharelado em Ciência de Dados.
Os cursos da instituição são
realizados em ambiente virtual, que
garante a interação do estudante
com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais
e os conteúdos pedagógicos.

Procon-SP envia recomendações a
fornecedores participantes da Black Friday
Foram selecionadas 29 empresas com base nas que mais
receberam reclamações na Black Friday de 2018 e também setores que apresentaram operações relacionadas ao evento,
como sistema financeiro e faculdades.
Importante ressaltar que
eventual cobrança do valor do
frete muito mais alto que o habitual, poderá configurar prática abusiva, bem como a aplicação de falsos descontos, especialmente, quando a empresa
afirma que o produto está em
promoção, mas na verdade aumentou o preço. As empresas
que não cumprirem as recomendações sugeridas serão passíveis
de fiscalização.

Com base no Código de Defesa do Consumidor, o Procon
recomenda aos fornecedores:
Condições da promoção: informe de modo claro e ostensivo todas as condições da promoção, como: produtos participantes, quantidade, informação do
valor do frete de forma visível;
Desconto: aplique descontos sobre o menor preço dos últimos 60 dias;
Produtos: identifique com
clareza e exatidão, de forma prévia, os produtos participantes da
Black Friday, informando o preço original e o preço promocional e data de entrega;
Estoque: disponibilize à venda (com estoque disponível)
produtos com o maior percen-

tual de desconto anunciado;
No site: garanta pelo site
principal, os descontos efetuados pelos parceiros comerciais,
e informe de forma clara que a
inclusão do produto no “carrinho
ou cesta” virtual não garante a
compra
Revendedor: indique de forma ostensiva o nome do fornecedor e os preços praticados,
sendo que estes devem estar
sempre em destaque e com fácil visualização na página de venda, especialmente se o revendedor for um terceiro ou parceiro
comercial;
Meios de pagamento: divulgue de forma ampla e antecipada
quais os meios de pagamento disponíveis, destacando a inexistên-

cia de determinada modalidade;
Possibilidade de entrega: antes da finalização da compra, informe se o CEP do consumidor
está dentro da região de entrega;
Reserva: reserve o produto
em estoque, mediante a confirmação da compra;
Código de barras: nas lojas
físicas, disponibilize um leitor
de código de barras próximo ao
produto ofertado;
Trocas: antes da finalização da
compra, informe o cliente sobre
a política de troca da empresa;
Entrega: observe o cumprimento do prazo de entrega e o
direito de arrependimento do
cliente, bem como as demais
disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Motoristas podem obter notas
fiscais de pedágios pela internet
Os usuários das rodovias
paulistas podem obter documento fiscal da comprovação de pagamento de pedágios pelos sites
das concessionárias. O serviço
está disponível desde o início
deste ano, após publicação de
instrução normativa da Receita
Federal. O serviço é oferecido
por todas as 22 concessionárias
que operam no Estado de São
Paulo e também pelas concessionárias federais e de outros
Estados.
O Documento Fiscal Equivalente (DFE) entregue atualmente nas praças de pedágio já é suficiente para a prestação de contas de despesas. Mas, quem qui-

ser o comprovante pela internet,
basta acessar o site da concessionária, que disponibilizará um
documento equivalente complementar, com informações adicionais como CPF ou CNPJ e o
número da placa do veículo. A
emissão do documento fiscal
estará disponível até sete dias
após o pagamento do pedágio
em dinheiro ou por sistemas de
cobrança automática.
Nada muda em termos tributários, tanto para as concessionárias quanto para o Governo do
Estado de São Paulo.

tes orientações:

Para a impressão do documento fiscal, siga as seguin-

Pagamento por cobrança
automática

Pagamento na cabine
1. Guarde o recibo: ao passar por uma praça de pedágio e
pagar sua tarifa na cabine manual, guarde o Documento Fiscal
Equivalente;
2.
Acesse
site
da
concessionária: Na página da
empresa responsável pelo trecho onde viajou, informe os seguintes dados: número do DFE
(recibo) de pagamento do pedágio, CPF ou CNPJ e placa do
veículo.

1. Número do TAG: se o pagamento foi feito por cobrança
automática, adote o mesmo procedimento digitando no site da
concessionária o número do
TAG (etiqueta eletrônica) ou da
placa do veículo;
2. Documento fiscal: o sistema gerará o documento fiscal
que poderá ser impresso pelo
usuário.
Vale destacar que o documento fiscal estará disponível
online até sete dias para quem
fizer o pagamento do pedágio
em dinheiro e também para
quem utiliza os sistemas de cobrança automática (tags/etiquetas eletrônicas).
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Governo libera 100% do
orçamento para o seguro rural
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) informou na quinta-feira (28) que foi liberada a parcela que faltava para execução integral do orçamento previsto,
para 2019, do Programa de Subvenção do Seguro Rural (PSR),
totalizando R$ 440 milhões.
Em março deste ano, o orçamento foi contingenciado
em R$ 70 milhões, o que reduziu a disponibilidade inicial
para R$ 370 milhões. No final
do mês de outubro, houve o
desbloqueio de R$ 50 milhões,
e agora, foi liberado os R$ 20
milhões restantes.

De acordo com o ministério,
com o orçamento de 2019 será
possível atender em torno de
100 mil apólices, 58% a mais
que no ano anterior. Para o diretor do Departamento de
Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do
Mapa, Pedro Loyola, o governo federal tem dado sinais
consistentes de que o seguro
rural será um dos principais
instrumentos da política agrícola nos próximos anos.
“A execução de 100% do orçamento previsto na Lei Orçamentária deve ser comemorada
por todo o setor, pois isso não

acontecia desde 2013. Isso demonstra o comprometimento
com as políticas de gestão de
riscos agropecuários”, disse.
“Para o próximo ano, está previsto o recurso de R$ 1 bilhão
para o PSR, que depende ainda
de aprovação do Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA) de
2020, em tramitação no Congresso Nacional”, complementa. Esse será o maior montante
para subvenção desde a criação
do programa, em 2004.
Seguro rural
Com o seguro, o produtor
rural adquire uma apólice para a

lavoura/atividade com o auxílio
financeiro do governo federal.
Em caso de quebra da safra por
causa de evento climático adverso (seca ou excesso de chuvas, por exemplo) ou variação
de preços, as obrigações financeiras do produtor serão pagas
pela seguradora.
Com esse mecanismo, o
produtor consegue taxas de juros mais baixas, já que o risco
de ficar inadimplente cai. O seguro minimiza ainda as chances
de um possível socorro financeiro governamental e renegociação de dívidas após a safra.
(Agencia Brasil)

Empresários avaliam que licenciamento
ambiental é fundamental
Empresários avaliam que o
licenciamento ambiental é fundamental para a conservação dos
recursos naturais, em consulta da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 583 representantes do setor industrial. A
pesquisa mostra que para 95,4%
dos executivos o licenciamento
é um importante instrumento
para a conservação do meio ambiente, e que 65,5% dos entrevistados não veem o licenciamento apenas como mais uma
forma de arrecadação pelo Estado. Para 84% dos empresários, o licenciamento contribui
para a melhoria da gestão ambiental de suas empresas.
O levantamento mostra ainda que 55,2% dos entrevistados

apontam que o atual modelo de
obtenção de licenças ambientais
não atinge seu objetivo de garantir a conservação.
Os dados foram apresentados no evento Oportunidades e
Desafios para o Licenciamento
Ambiental, realizado pela CNI
hoje (27), em Brasília.
Segundo a CNI, os entrevistados apontam que o excesso de
burocracia, a demora na análise
e na manifestação de órgãos envolvidos e a falta de clareza sobre as informações repassadas
pelo órgão licenciador são desafios do atual processo de licenciamento que prejudicam os
negócios.
“Tudo isso acaba por impactar em custos com taxas, contra-

tação de técnicos, de consultoria jurídica e para elaboração de
estudos e monitoramento. Dos
entrevistados, 86,3% concordam totalmente ou parcialmente que esses custos são elevados”, diz o relatório.
Em média, os entrevistados
disseram que gastam 3% do valor da obra com o processo de
licenciamento ambiental. No entanto, um quinto dos empresários revelaram ter gastos superiores a 5% do valor total do empreendimento.
Agilidade
Para a CNI, tornar o licenciamento ambiental mais ágil com
melhoria da qualidade técnica
das análises é possível e funda-

mental para a melhoria do ambiente de negócios. A CNI informou
que apoia o Projeto de Lei 3.729/
2004, da Câmara dos Deputados,
por entender que a proposta promove a conservação do meio ambiente e assegura condições ao
desenvolvimento econômico.
Para 56,3% dos entrevistados o licenciamento atrasa o
desenvolvimento econômico da
região em que atuam.
A consulta ouviu 583 pessoas entre empresários e representantes da indústria, dos quais
87% disseram necessitar do processo de licenciamento para
executar suas atividades. Desses,
63,7% já finalizaram o processo, sendo que 73,3% nos últimos
cinco anos. (Agencia Brasil)

Juros do rotativo subiram em outubro
Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram em outubro, enquanto outras modalidades de crédito para as famílias
apresentaram retração, de acordo com dados divulgados, na
quarta-feira (27), pelo Banco
Central (BC).
A taxa média do rotativo do
cartão de crédito subiu 9,4 pontos percentuais em relação a setembro, chegando a 317,2% ao
ano. A taxa média é formada com
base nos dados de consumidores adimplentes e inadimplentes.
No caso do cliente adimplente, que paga pelo menos o
valor mínimo da fatura do cartão em dia, a taxa chegou a
285,4% ao ano em outubro, queda de 4,8 pontos percentuais em
relação a setembro. Já a taxa
cobrada dos clientes que não
pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não regular) os juros subiram
18,5 pontos percentuais, indo
para 338% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da
fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras
parcelam a dívida.
O chefe do Departamento de
Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, destacou que o rotativo
do cartão deve ser evitado. “É
uma modalidade para recursos
emergenciais quando o planejamento financeiro não deu certo
ou deve surpresa desfavorável e

deve se buscar sair dela o mais
rapidamente possível”, disse.
Ele explicou que os juros do
rotativo subiram porque um banco e uma financeira elevaram as
taxas, em outubro, o que elevou
a média.
Em 2018, o Conselho Monetário Nacional definiu que clientes inadimplentes no rotativo
do cartão de crédito passem a
pagar a mesma taxa de juros dos
consumidores regulares. Mesmo assim, a taxa final cobrada de
adimplentes e inadimplentes não
será igual porque os bancos podem acrescentar à cobrança os
juros pelo atraso e multa.
Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de
crédito, a taxa chegou a 179,7%
ao ano em outubro, com aumento
de 1,5 ponto percentual.
Cheque especial
A taxa de juros do cheque especial caiu 1,7 ponto percentual
em outubro, comparada a agosto, e chegou a 305,9% ao ano.
Apesar de estar menor, a taxa
do cheque especial está entre as
modalidades de crédito mais caras para as famílias e a recomendação do BC é que só seja usado
em situações emergenciais.
No ano passado, os bancos
anunciaram uma medida de autorregulamentação do cheque
especial. Com as novas regras,
os correntistas que utilizam mais
de 15% do limite do cheque durante 30 dias consecutivos passaram a receber a oferta de um

parcelamento, com taxa de juros
menores que a do cheque especial definida pela instituição financeira.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem dito
que redesenhará o cheque especial, considerado muito regressivo, ou seja, tem peso maior de
juros sobre quem tem menor
renda.
Crédito pessoal
A taxa de juros do crédito
pessoal não consignado caiu
para 99,1% ao ano em outubro,
com recuo de 13,8 pontos percentuais em relação a setembro.
A taxa do crédito consignado
(com desconto em folha de pagamento) recuou 0,5 ponto percentual, indo para 20,9% ao ano
no mês passado.
De acordo com o BC, a taxa
média de juros para pessoa física caiu 1,6 ponto percentual em
outubro, chegando a 49,7% ao
ano. A taxa média das empresas
ficou em 17,6% ao ano, queda
de 0,2 ponto percentual.
Inadimplência
A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas
ficou estável em 5%. Entre
pessoas jurídicas a inadimplência permaneceu em 2,5%
em outubro.
Esses dados são do crédito
livre, em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e

definir as taxas de juros cobradas dos clientes.
No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores
habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito) os juros
para as pessoas físicas caiu 0,1
ponto percentual para 7,6% ao
ano. A taxa cobrada das empresas caiu 0,4 ponto percentual
para 8% ao ano.
A inadimplência das pessoas
físicas no crédito direcionado
permaneceu em 1,8% e a das
empresas caiu 0,1 ponto percentual para 1,9%.
Saldo dos empréstimos
Em outubro, o estoque de
todos os empréstimos concedidos pelos bancos ficou em R$
3,372 trilhões, com expansão de
0,3% em relação a setembro, de
3,5% no ano e de 6,3% em 12
meses. A expansão em 12 meses é a maior desde dezembro de
2015, quando chegou a 7%.
“Depois [de atingir 7% de
crescimento], o crédito gradualmente passou para o terreno negativo, se recuperou e agora tem
acelerado”, disse acrescentando
que isso ocorre “devido ao desempenho do crédito livre”, disse Rocha.
Esse saldo do crédito correspondeu a 47,6 % de tudo o
que o país produz - o Produto
Interno Bruto (PIB) -, estável
em relação a setembro. (Agencia Brasil)

Tecnologia e ciência devem pautar
agricultura, diz ex-ministro
O Instituto Fórum do Futuro
reúne nesta semana, em Brasília, um grupo de acadêmicos,
formuladores, gestores públicos
e privados com o objetivo de
debater propostas para o desenvolvimento sustentável da agricultura no país, no Seminário
Alimento e Sociedade. O instituto é presidido pelo ex-ministro da Agricultura Alysson Paulinelli, um dos responsáveis
pelo processo de modernização
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) na
década de 1970. Em entrevista
à Agência Brasil, Paulinelli defendeu amplo estudo dos biomas
brasileiros para nortear limites
de uso no presente e no futuro.

“Esse esforço é no sentido
de fazer com que o Brasil conheça os seus biomas, os seus limites de uso, para definir bem o que
pode e o que não deve ser usado, qual a tecnologia que garante a manutenção dos recursos
naturais e, logicamente, a sua
estabilidade ecológica. Quem
vem primeiro é a ciência
e tecnologia”, afirma.
O evento é de participação
gratuita e será realizado nesta
quinta-feira (28), no Instituto
Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA), na capital federal. Está prevista a presença de ex-ministros, além de
representantes da Embrapa, de
universidades públicas e

do setor empresarial. A ministra
Tereza Cristina (Agricultura) é
uma das presenças aguardadas
para o painel de abertura. A programação do evento prevê debates sobre questões como a pesquisa agroalimentar, o uso de
agrotóxicos, controle biológico, a água, p desperdício de alimentos, a biotecnologia, entre
outros.
Um dos destaques do seminário é a apresentação de resultados do projeto-piloto Biomas
Tropicais, desenvolvido pelo
Fórum do Futuro, para analisar
possibilidades e limites de uso
dos recursos naturais. A primeira etapa foi concluída a partir de
uma pesquisa no cerrado e o ins-

tituto pretende fazer parceria
com entes públicos e privados
para expandir a pesquisa aos demais biomas brasileiros.
“Quando pensamos em fazer
esse estudo, foi pensando em
fazê-lo em rede, por meio
de co-working, trazendo cientistas, e trabalhar nesse foco de
usar um recurso natural conhecendo seus limites e, principalmente, as tecnologias que te permitem mexer nesse recurso
com garantia de sustentabilidade”, afirma Paulinelli.
A programação completa
do Seminário Alimento e Sociedade está disponível no
site do Fórum do Futuro .
(Agencia Brasil)

Chile segue com
jornadas violentas e
Piñera faz reunião
de emergência
O presidente do Chile Sebastián Piñera fez na quarta-feira
(27) uma reunião de emergência na tentativa de frear ondas violentas que algumas cidades do país têm vivido, principalmente a
capital, Santiago. Piñera pediu ao parlamento que aprove iniciativas para reprimir atos de vandalismo e fortalecer a polícia.
Os projetos fazem parte da chamada “agenda de segurança”.
Na terça-feira(26) foi de mais uma jornada de violência no Chile, com barricadas, incêndios, saques de lojas e bloqueios de
estradas.
O presidente disse que “ontem o país viveu mais um triste dia
de destruição, que causou angústia e medo aos chilenos”.
Além da capital, Santiago, as cidades de Tarapacá, Valparaíso
e Biobío também registraram manifestações violentas ontem,
com ônibus e supermercados incendiados e lojas saqueadas. Segundo o governo chileno, os carabineros, a polícia chilena, trabalhou durante todo o dia na tentativa de reestabelecer a ordem
pública.
Situação extremamente crítica
O ministro da Defesa do Chile, Alberto Espina, afirmou que
a onda de violência que o país enfrenta há 40 dias é extremamente crítica e que deixou os “policiais absolutamente sobrecarregados e exaustos”.
Espina disse ainda que “os grupos anarquistas coordenados
agem de maneira sistemática em conjunto com grupos de narcotraficantes” e que “isso pode acabar de uma maneira extraordinariamente séria para o país, se a sociedade civil, ao perceber que
o Estado não é capaz de proteger seus direitos, decidir sair em
legítima defesa. Isso ninguém quer, porque significa que o Estado de Direito está profundamente enfraquecido”.
Há 40 dias o país enfrenta protestos e marchas nas ruas. Foram registradas pelo menos 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 foram feridos.
Para Piñera, o mais importante agora é que o Congresso aprove rapidamente quatro projetos da agenda de segurança para conter a violência: a lei anti-capuz, a lei anti-convulsão, a lei antibarricada e a proteção da infraestrutura críticas do país por membros das Forças Armadas.
“Esses projetos são absolutamente urgentes e necessários.
O Chile e os chilenos precisam de melhores ferramentas para
combater essa violência criminosa que conhecemos nas últimas
semanas. É por isso que esses projetos que estão no Congresso
devem ser transformados, em questão de dias, em leis da República”, afirmou o presidente.
Piñera disse ainda que “a violência significou perdas dolorosas de vidas humanas e muitas pessoas feridas. A violência está
destruindo sonhos e projetos de vida para muitas pessoas e empresários em nosso país”.
Agenda de segurança
Entre as propostas de Piñera estão o projeto de lei anti-roubos, que endurece as sanções contra os crimes de roubo cometidos em manifestações ou situações de calamidades públicas ou
de alterações da ordem pública.
Outra medida é uma lei para punir com mais rigor o delito de
desordens públicas, quando a pessoa que o comete oculta o rosto com máscaras ou qualquer outro instrumento que não a permita ser identificada. Há também uma lei que combate o uso de
barricadas e outros elementos que dificultem a livre circulação
de pessoas e veículos.
Além disso, o presidente quer modernizar a polícia e estabelecer um estatuto de proteção para as forças policiais e de segurança, que “regulará mais fortemente os números ou ataques prejudiciais cometidos contra a polícia, quando esses atos são cometidos contra funcionários por causa de sua posição ou no exercício de suas funções”. (Agencia Brasil)Outros pontos que o
comitê pretende discutir com Duque são a reforma trabalhista; a
privatização de entidades estatais; os assassinatos sistemáticos
de líderes sociais e indígenas; o descumprimento dos acordos
feitos com organizações sociais, indígenas, de mulheres e estudantis, e o descumprimento de acordos de proteção ambiental.
O comitê também reclama abuso e uso excessivo da força por
parte da polícia. (Agencia Brasil)

Petrobras reajusta
preço da gasolina em
4% nas refinarias
A Petrobras reajustou na
quarta-feira (27) o preço da gasolina em 4% em suas
refinarias. Na semana passada, a
empresa já havia aumentado o
preço do combustível em 2,8%.
Não houve reajuste no preço do
óleo diesel.

O aumento vale para o
combustível vendido nas refinarias para os distribuidores, ou seja, os postos de gasolina. O valor final que o
motorista pagará para abastecer o carro dependerá de cada
posto. (Agencia Brasil)
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Unicef: mortalidade infantil tem
redução histórica no Brasil
Salles cobrará de países
ricos compensação por
preservação ambiental
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, antecipou
na quarta-feira (27) que, durante a próxima Conferência Internacional sobre Mudança
Climática (COP25), o Brasil
voltará a cobrar dos países desenvolvidos compensação ao
Brasil pela preservação da flora e da fauna existentes no território brasileiro.
Considerado um dos mais
importantes eventos globais
sobre
o
clima,
a
conferência, realizada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) será em Madri, entre os
dias 2 e 13 de dezembro. Salles deve viajar no próximo dia
30 para Madri.
“Nossa missão na COP será
fazer valer a promessa dos países ricos para com os países em
desenvolvimento de prover recursos no montante necessário
e suficiente para remunerar
pelo trabalho que o Brasil já
faz”, declarou o ministro ao
participar, hoje, de audiência
pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.
A jornalistas, o ministro
disse que uma de suas prioridades é o debate em torno da
regulamentação do Artigo 6 do
Acordo de Paris, adotado ao
fim da 21ª Conferência das
Partes (COP 21) para fortalecer a resposta global à ameaça
da mudanças climáticas e reforçar a capacidade dos países
para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. A
regulamentação do Artigo 6 –
que o ministro afirmou ser da
maior importância para os países em desenvolvimento por
tratar da “monetização” – estabelece que os países em desenvolvimento devem receber uma
“ajuda” financeira para custear
as ações de mitigação das
emissões de gases de efeito
estufa e de promoção do desenvolvimento sustentável.
“Temos muita coisa para
mostrar na parte da agricultura, de energia renovável,
reciclagem...E, por outro lado,
esperamos receber, finalmente, a sinalização de que recursos vultosos para os países em
desenvolvimento se concretizem já a partir do ano que vem”,
acrescentou o ministro, lembrando que, quando foi realizado o Acordo de Paris, em
2015, falava-se na disponibilização de cerca de US$ 100 bilhões por ano. Segundo o ministro, esse seria o montante
que os países desenvolvidos
repassariam aos em desenvolvimento a título de compensação financeira.
“O Brasil, que é, certamente, dos países em desenvolvimento, o que mais faz pela preservação do meio ambiente,
que tem a maior floresta tropical, o Código Florestal e uma
série de práticas já consolidadas, certamente tem a maior
legitimidade para pleitear uma
boa parcela destes US$ 100
bilhões. Nosso trabalho é criar um mecanismo jurídico no
âmbito do Acordo de Paris e na
legislação nacional para que

este recurso já comece a fluir
para o país já no ano que vem”,
argumentou o ministro.
Na audiência, Salles apontou o que considera ser o principal desafio de sua pasta. “Em
primeiro lugar, a regularização
fundiária. Resolvida essa questão, [precisamos] fazer o zoneamento econômico ecológico
para identificar as potencialidades, os pontos mais sensíveis e onde pode haver produção, infraestrutura. [É preciso
viabilizar o] pagamento por serviços ambientais e, finalmente, trazer dinheiro para o Brasil, mas na proporção que o
país precisa e merece, e não
pequenos valores simbólicos”,
afirmou Salles. Ele enfatizou
que o Brasil merece ser recompensado pelo “bom serviço de conservação” que presta
ao mundo e disse tais recursos,
quando tirados do papel, devem
chegar aos produtores rurais
que mantêm parte da vegetação
e dos recursos naturais de suas
propriedades intocadas, conforme determina a legislação
ambiental brasileira.
“Não vamos passar a fazer
isso [preservar] a partir da COP
em Madri. Nós já temos reservas legais na Mata Atlântica, no
Cerrado, na Amazônia, em todo
o país. E o produtor rural, que
tem parte da sua propriedade
congelada por uma norma que
impõe esta reserva legal, precisa e merece ser remunerado
por isto”, acrescentou o ministro.
Salles disse que o dinheiro
para compensar a preservação
ambiental sobre o qual tanto se
fala nos fóruns globais não tem
beneficiado o produtor rural.
“Se é que há dinheiro fluindo,
ele tem parado em outro lugar”, ressaltou o ministro. “Temos que fazer com que esses
recursos cheguem às mãos dos
produtores rurais e de outros
partícipes da preservação ambiental, como comunidades ribeirinhas e povos tradicionais.
E isso pode ser feito de diversas formas. Desde projetos de
investimento, até pagamentos
por serviços ambientais, créditos de carbono, projetos de
Redd [Redução das Emissões
por Desmatamento e Degradação Florestal, do inglês Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation],
que entendemos que devem ser
contemplados também para a
preservação de florestas”, detalhou o ministro.
Ele destacou ainda a pouca
atenção dada aos problemas
ambientais urbanos. “O problema ambiental brasileiro está
nas cidades, não no campo.
Oitenta por cento da população
brasileira vive em cidades sem
saneamento, sem coleta e tratamento de lixo, sem uma política de qualidade do ar adequada. É preciso olhar onde
estão efetivamente os problemas. O campo, definitivamente, não é o problema. Pode até
ter alguns problemas localizados, mas como um todo, como
um setor produtivo, certamente não é um problema”, acrescentou Salles. (Agencia Brasil)

O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) promoveu na quarta-feira (27) sessão,
na Assembleia Legislativa de São
Paulo, para marcar os 30 anos
da Convenção sobre os Direitos
da Criança. O órgão produziu um
relatório que confere ao Brasil
reconhecimento por ter melhorado, ao longo dos anos, índices
como o da mortalidade, do trabalho infantil, além da exclusão
escolar.
Conforme o Unicef, de 1990
a 2017 registrou-se “redução
histórica” no total de mortes de
crianças menores de um ano de
idade. No período, a taxa nacional caiu de 47,1 para 13,4 a cada
1 mil nascidos vivos. Além disso, entre 1996 e 2017, 827 mil
vidas foram salvas.
As ações de mitigação articuladas pelos governos geraram
efeitos de âmbito nacional, causando impacto também em São
Paulo. No estado, a redução do
índice foi de 22,5 para 10,9, de
1996 para 2017, quando 103 mil
vidas de bebês foram salvas.
A queda nos índices
de cobertura vacinal, adverte o
Unicef, tem sido porta de entrada para doenças que eram, até
recentemente, consideradas erradicadas, como o sarampo. “Em
2016, a mortalidade infantil subiu pela primeira vez em mais de
20 anos e ainda não voltou aos
patamares de 2015, acendendo
um sinal de alerta. No total, 42
mil crianças menores de 5 anos
ainda morrem por ano no Brasil”, informa o fundo da ONU no
relatório.
A representante do Unicef no
Brasil, Florence Bauer, afirma

que o país deve consolidar os
avanços já conquistados até agora, voltando a atenção para a primeira infância e a adolescência.
“Os indicadores, em sua maioria, são piores no Nordeste e no
Norte do país. E piores entre as
populações indígena, parda e
negra”, diz.
Florence exemplifica seu
argumento comentando que não
basta manter escolas, mas também garantir que todos possam
chegar a elas, em especial as crianças em situação de vulnerabilidade social. ”Por isso é que é
preciso que as políticas, mais do
que nunca, tenham um enfoque
de equidade, não sendo suficiente dar as mesmas oportunidades
para todos. O que a gente precisa é de políticas que permitam
que qualquer criança e adolescente tenha acesso a essas mesmas oportunidades. Por exemplo, não é suficiente que uma
escola exista, porque tem uma
parte da população que tem que
ir atrás, não vai ter oportunidade
de chegar.”
A mandatária comenta que a
contribuição da convenção consiste em fortalecer a noção de
que os direitos das crianças e dos
adolescentes são “inegociáveis
e indissociáveis”. Única instituição citada nominalmente no tratado, o Unicef, relata Florence,
tem conclamado os presidentes
dos países signatários a “reafirmar o compromisso” com
os princípios ali colocados.
Índice de violência
A alta incidência de homicídios de adolescentes é outro
ponto abordado no documento.

O Unicef destaca que, entre
1990 e 2007, o total de ocorrências dessa natureza mais do
que dobrou.
“De 1996 a 2017, 191 mil
crianças e adolescentes de 10 a
19 anos foram vítimas de homicídio”, informam os autores do
relatório, acrescentando que, a
cada dia, em média, 32 meninas
e meninos nessa faixa de idade
são assassinados.
Nos municípios paulistas,
somente na década encerrada
em 2017, destaca o documento
do Unicef, 8.200 crianças e jovens nessa faixa etária foram assassinados. A taxa chegou a ser
de 9,7 homicídios por 100 mil
habitantes, há dois anos. A estimativa é que mais de 1 milhão
de menores de idade vivam em
áreas afetadas pela violência armada na cidade de São Paulo.
Sala de aula
Outro aspecto mostrado no
relatório é o acesso de crianças
e adolescentes à educação. Na
avaliação do Unicef, o país
“conseguiu avançar consideravelmente” nessa área.
“Em 1990, quase 20% das
crianças de 7 a 14 anos (idade
obrigatória na época) estavam
fora da escola. Em 2009, a escolaridade obrigatória foi ampliada para a faixade 4 a 17 anos.
E, em 2017, 4,7% das crianças
e adolescentes de 4 a 17 anos
estavam fora da escola”.
Os especialistas do Unicef
ponderam que, embora o índice
de exclusão escolar tenha diminuído significativamente, o país
ainda não atingiu a universalização do ensino. Ao todo, quase 2

milhões de meninas e meninos
estão fora da escola.
“Em São Paulo, 13% das crianças e adolescentes estavam
fora da escola em 1996. Em
2018, eram 3,9%, o que representa 330 mil meninas e meninos. Há ainda aqueles que estão
na escola sem aprender. A adolescência é a fase da vida mais
afetada com a distorção idadesérie no país: 14,9% dos estudantes do ensino médio e 12,5%
nos anos finais do fundamental
estão dois ou mais anos atrasados, totalizando 6,5 milhões de
meninas e meninos. Em São Paulo, são 556.515 crianças e adolescentes”, completa o órgão.
Imigrantes e saúde mental
Para o Unicef, outro ponto
que deve integrar a agenda das
autoridades preocupadas com a
garantia dos direitos de crianças
e adolescentes refere-se à acolhida de refugiados. Dos cerca
de 200 mil venezuelanos que ingressaram no país até julho,
30% eram menores de idade. O
estado é o segundo com maior
volume de pedidos de refúgio,
concentrando mais de 10% do
total.
O tema suicídio também figura no relatório do Unicef
como uma das questões contemporâneas que requerem atenção.
“Nos últimos 10 anos, os suicídios de crianças e adolescentes
vêm aumentando no Brasil. Eles
passaram de 714, em 2007, para
1.047, em 2017. No estado de
São Paulo houve aumento de
53% no número de casos, saltando de 98, em 2007, para 150
em 2017”. (Agencia Brasil)

Brasil vai manter relação pragmática
com Argentina, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro
disse na quarta-feira (27) que o
Brasil vai manter uma relação
pragmática com o governo do
presidente eleito da Argentina,
Alberto Fernández. “Nosso relacionamento com a Argentina vai
ser pragmático sim, temos bom
relacionamento comercial, no
que depender de mim continuará”, disse Bolsonaro durante entrevista a jornalistas, em Manaus
(AM).
Fernández venceu as eleições pela coalizão de esquerda
Frente de Todos e sua vice é a
senadora Cristina Kirchner, expresidente do país. Bolsonaro é
crítico do kirchnerismo e
apoiou a reeleição do presidente Maurício Macri, derrotado
nas urnas nas eleições realizadas
em outubro no país vizinho.
A posse do novo governo
será em 10 de dezembro, em Buenos Aires, e Bolsonaro já designou o Ministro da Cidadania,
Osmar Terra, para representá-lo
na cerimônia.
Na segunda-feira (25), Bolsonaro já havia dito que espera

que os acertos feitos pelo
governo da Argentina, no âmbito do Mercosul, sejam mantidos
por Fernández, como o acordo
de livre comércio com a União
Europeia, que ainda precisa ser
ratificado pelos países membros
dos blocos. Nos dias 4 e 5 de
dezembro, será a última cúpula
do ano dos chefes de Estado do
Mercosul e a reunião do Conselho do Mercado Comum. Na
ocasião, a Argentina ainda será
representada por Maurício Macri.
Amazônia
O presidente Bolsonaro esteve, nesta quarta-feira, na capital amazonense para participar da
abertura da 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de
Manaus. Iniciativa da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa) e do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam), o objetivo do evento é
mostrar a importância do polo
para o desenvolvimento sustentável da floresta amazônica.

O evento vai até sexta (29) e
conta com 130 stands para visitação, além de uma programação
de palestras nas áreas de economia, negócios e sustentabilidade. A expectativa dos organizadores é atrair cerca de 40 mil
pessoas nos três dias de feira.
Durante seu discurso, Bolsonaro voltou a citar a “cobiça”
de países estrangeiros nas riquezas da região. “Estamos
aqui no pedaço de terra mais
rico do mundo em minerais,
biodiversidade, água potável,
grandes áreas e a cobiça existe sobre essa região e nós devemos nos preocupar com
isso”, disse. “E a Zona Franca de Manaus veio exatamente para mostrar que a Amazônia é nossa, para integrá-la ao
resto do nosso país”.
O presidente também defendeu novamente a abertura de áreas indígenas para a produção
agrícola e a exploração mineral.
“Quantos dentre vocês aqui são
descendentes de índios, porque
reservar-lhes os espeço dentro
de uma terra onde você não pos-

sa fazer nada sobre ela? Eu quero, no que depender de mim e do
nosso parlamento, nós queremos o índio fazendo dentro da
sua terra exatamente o que o fazendeiro faz ao lado, possa inclusive garimpar”, disse Bolsonaro.
Por diversas vezes, o presidente já afirmou que o governo
prepara um projeto para legalizar o garimpo no país, inclusive
em terras indígenas. O Artigo
231 da Constituição Federal
condiciona atividades minerais
no território indígena à prévia
autorização do Congresso Nacional e à concordância da população indígena que vive no território. Pela Constituição, as reservas tradicionais demarcadas
são de “usufruto exclusivo” dos
indígenas, incluindo as riquezas
do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.
Depois da cerimônia, Bolsonaro embarcou para Altamira, no
Pará, onde participou da cerimônia de inauguração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
(Agencia Brasil)

Segunda instância condena Lula a
17 anos de prisão em caso de sítio
A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
decidiu na quarta-feira (27), por
unanimidade, confirmar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio
frequentado por ele no município
de Atibaia, interior de São Paulo.
Os três desembargadores da
8ª Turma decidiram ainda aumentar a pena de 12 anos e 11 meses
para 17 anos, 1 mês e 10 dias de
prisão pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro. Para isso,
atenderam a um apelo do Ministério Público Federal (MPF), que
alegava o agravante de
Lula ter praticado crimes enquanto era presidente.
A defesa de Lula ainda pode
apresentar embargos de declaração ao tribunal, um tipo de recurso que não prevê mudança no resultado do julgamento. Ainda é
possível encaminhar recursos para
o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo sobretudo a declaração de nulidades processuais,
erro em atos processuais que poderia provocar a anulação parcial
ou total do processo. No entanto,
nessas instâncias superiores, não
há previsão do reexame de provas.
“Infelizmente a responsabilidade do ex-presidente Lula é bas-

tante elevada. Ele ocupava o cargo de máxima autoridade da nação
brasileira, haveria a expectativa de
que se comportasse com a conformidade do direito, e mais, que
coibisse ilicitudes”, disse o relator do caso, o desembargador João
Pedro Gebran Neto.
É a segunda vez que o TRF4,
cuja sede fica em Porto Alegre,
confirma uma condenação de Lula
no âmbito da Lava Jato. A primeira foi no caso do tríplex do Guarujá. O relator foi acompanhado
integralmente pelos outros dois
desembargadores que compõem a
8ª Turma do TRF4: Leandro Paulsen e Thompson Flores.
“É algo estarrecedor, porque
o que se esperar de quem assume
tal cargo é uma conduta correta, é
uma conduta exemplar, uma conduta de quem serve o país, e não
de quem se serve dele”, disse
Paulsen durante o julgamento.
Gebran também foi integralmente acompanhado por Paulsen
e Flores na rejeição de diversas
questões preliminares com as quais
a defesa de Lula buscava anular a
condenação. Entre os pontos questionados pelos advogados estava a
ordem de apresentação de alegações finais no caso e a suspeição
de magistrados e procuradores.
Em seu voto, Gebran elogiou

a sentença proferida em primeira
instância pela juíza substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal
de Curitiba, no caso do sítio. A
magistrada “fez um minucioso trabalho de exame de fatos, provas e
das questões jurídicas”, disse o
desembargador.
O tribunal também manteve a
condenação de outros réus, entre
eles os executivos Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht, embora estes tenham sua pena suspensa por ter firmado delação premiada. Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, também
teve sua condenação confirmada.
Já o advogado Roberto Teixeira, que é amigo e prestou serviços a Lula, teve sua condenação
inicial revertida, sendo absolvido
pelos desembargadores de seu
envolvimento no caso.
Além de diversas nulidades
processuais, o advogado de Lula,
Cristiano Zanin, voltou a afirmar
em sua sustentação oral que o
MPF não provou nenhum crime
cometido pelo ex-presidente, já
que não conseguiu ligar a reforma do sítio a nenhum ato de ofício praticado por ele.
Lula é réu em outras quatro
ações penais, que tramitam tanto
no Paraná como em Brasília, nas
quais é acusado de crimes como

tráfico de influência, organização
criminosa, lavagem de dinheiro e
corrupção.
Dentre as ações penais às
quais Lula responde, está a que
envolve a compra de um terreno
para a construção do Instituto
Lula, em São Paulo. Neste caso, a
instrução processual já foi concluída e também entregues as alegações finais, restando apenas a sentença do juiz.
Lula ficou preso por 580 dias,
até 8 de novembro, em decorrência da confirmação, pelo TRF4, de
sua condenação por corrupção e
lavagem de dinheiro no caso do
tríplex no Guarujá (SP). O ex-presidente foi libertado ao ser beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federa, que neste mês
decidiu que o cumprimento de
pena só deve começar após esgotados todos os recursos cabíveis.
No caso do tríplex, Lula possui recursos pendentes de julgamento no Superior Tribunal da Justiça (STJ) e também no próprio
Supremo. Apesar de solto, Lula
ainda se enquadra nas regras de
inelegibilidade da Lei da Ficha
Limpa, que não permite candidato de réus condenados por órgão
colegiado, como é a segunda instância da Justiça Federal. (Agencia Brasil)

São Paulo, quinta-feira, 28 de novembro de 2019
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AGC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.058.837/0001-69
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 2018 e 2017 - (Em Reais)
Balanço patrimonial
Demonstração do Fluxo de Caixa
ATIVO
2018
2017 PASSIVO
2018
2017 Atividades Operacionais
2018
Circulante
17.831.766 18.188.745 Circulante
1.747.273
366.719
781.503 Lucro líquido do exercício
Caixa e Bancos
1.406.534 2.593.699 Fornecedores
1.097.612
31.063
54.647 Depreciações
Aplicações Financeiras
9.910.046 7.218.891 Obrigações Sociais
(1.408.146)
15.388
14.151 Ajuste de exercícios anteriores
Contas a Receber
4.781.217 8.319.177 Obrigações Tributárias
298.741
226.817 Caixa operacional antes dos movimentos do capital de giro 1.436.739
Estoques
727.440
- Provisão para Férias e Encargos
1.854.740
21.527
21.481 Redução (Aumento) em outros créditos
Adiantamento a Fornecedor
1.006.529
56.978
Redução (Aumento) de credores diversos no país
(1.304.461)
464.407 Redução (Aumento) de passivos ﬁscais e previdenciários
Não-circulante
30.435.636 30.970.830 Adiantamentos de terceiros
73.161
26.555.349 27.371.865 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Depósitos Judiciais
14.769
8.540 Não-circulante
2.060.179
26.555.349 26.555.349 Atividades de Investimentos
Propriedade para Investimento
25.410.046 26.512.003 Empréstimos de Sócios
816.516 Aquisições de ativo imobilizado - construções
Imobilizado
25.545
4.099 Receitas Diferidas
(539.088)
21.345.334 21.006.207 Aquisições de ativo imobilizado
Construções em Andamento
4.985.276 4.446.188 Patrimônio líquido
(17.101)
4.767.000 4.767.000 Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
Total ativo
48.267.402 49.159.575 Capital Social
(556.189)
1.503.990
Reservas de Lucros
14.831.061 14.175.576 Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
1.503.990
Resultado do Exercício
1.747.273 2.063.631 Aumento (Diminuição) líquida no caixa e equivalentes
Capital Reservas Resultado
9.812.590
Descrição
Social de Lucros do Exercício
Soma Total passivo + patrimônio líquido 48.267.402 49.159.575 Caixa e equivalentes no início do período
11.316.580
2018
2017 Caixa e equivalentes no ﬁnal do período
Saldos em 31.12.2017 4.767.000 14.175.576
2.063.631 21.006.207 Demonstração do Resultado
4.864.559 5.617.770 Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
Transferências
- 2.063.631
(2.063.631)
- Receita de locação de Imóveis
(-) Gastos com Pessoal
(201.354) (210.502) aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta, acrescendo-se os
Ajuste de Exer(3.226.510) (3.187.071) resultados ﬁnanceiros. Os referidos tributos são calculados a alíquotas de
cícios Anteriores
- (1.408.146)
- (1.408.146) (-) Gastos Administrativos
1.436.695 2.220.197 15%, mais adicional de 10% para IRPJ e 9% para a CSLL,
Resultado de 2018
1.747.273 1.747.273
151.838
- respectivamente, sobre a base apurada e recolhidos de acordo com
Saldos em 31.12.2018 4.767.000 14.831.061
1.747.273 21.345.334 Demais Receitas Operacionais
Receitas Financeiras Líquidas
945.618
687.577 critério de caixa. As alíquotas de PIS e COFINS são de 0,65% e 3%,
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Resultado
antes
dos
impostos
2.534.151
2.907.774 respectivamente, e incidem sobre o total de receitas. Quanto ao ISS a
Apresentação das demonstrações ﬁnanceiras individuais: As
(786.878) (844.143) Sociedade está desobrigada pois, não tem em seu objeto social nenhum
demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com base nas práticas (-) Provisão para IRPJ e CSLL
1.747.273 2.063.631 tipo de prestação de serviços que a submeta a tributação municipal e
contábeis emanadas pela legislação societária, incluindo as alterações Resultado Líquido do Ano
4.767.000 4.767.000 recolhidos de acordo com critério de caixa. f. Estimativas contábeis: A
introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e Número de cotas
0,37
0,43 elaboração de demonstrações ﬁnanceiras requer que a Administração
consubstanciada pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê Resultado líquido por cota (Em R$)
de Pronunciamentos Contábeis. Foram aplicados os pronunciamentos os rendimentos e as variações monetárias auferidas (em base pro rata use de julgamento na determinação e no registro de estimativas
mandatórios para o exercício de 2018. Contexto Operacional: A dia) e a provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos contábeis. A liquidação das transações que envolvam essas estimativas
Sociedade teve início em 13 de agosto de 1981 e tem por objetivo social demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão das
a compra e venda de imóveis, locação de imóveis próprios, loteamentos dos encargos e das variações monetárias incorridas (em base pro rata imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade
e prestação de serviços de logística. Sua matriz está estabelecida na dia). d. Provisões: Uma provisão é reconhecida caso, em consequência revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. g. Patrimônio
cidade de São Paulo - SP e conta com uma ﬁlial na cidade de Cuiabá - MT. de ocorrência passada, a Sociedade possua obrigação legal ou Líquido: O capital social está totalmente integralizado e as reservas estão
Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas a constituída que possibilite uma estimativa conﬁável e desde que seja a constituídas de acordo com a legislação societária e normas contábeis.
seguir foram aplicadas consistentemente no exercício apresentado nas perda avaliada como provável. As provisões são determinadas h. Lucro por cota: O Lucro básico por cota é calculado por meio do
demonstrações ﬁnanceiras. a. Apuração do resultado: As receitas e descontando-se os ﬂuxos de caixa futuros estimados a uma taxa que resultado do exercício / período atribuível aos cotistas da Sociedade e
despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência, reﬂita as condições de mercado em vigor e os riscos característicos do pelas cotas em circulação no exercício / período. Em 31 de dezembro de
observando-se o critério pro rata dia para as de natureza ﬁnanceira. b. passivo. e. Imposto de renda, contribuição social e outros 2018, não há fatores que representem efeitos diluídos do lucro.
Imobilizado: São registrados pelo custo de aquisição deduzidos da impostos: A Sociedade optou pelo regime de apuração do lucro
A Diretoria
depreciação acumulada. c. Ativos e passivos: Os ativos foram presumido, o qual se subordina ao volume total de receita bruta auferida
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira
demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, por trimestre. Para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
TC-CRC 1SP 180.662/O-1

LEILÃO DE ARTE

Roberto Fernando Leite Castelli
(Leiloeiro Oficial Jucesp 193)
Comunica o Leilão de Arte a ser realizado nos dias
03, 04, 05/12/2019 às 20h15 e 06/12/2019 às 19h00.
à Rua Colombia, 157 - Jd. América - SP/SP.
Infs: (21) 99961-3445 /99989-2554 / 99124-0244
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Real Time Sports S.A.
CNPJ/MF nº 21.448.508/0001-27 - NIRE 35300473205 - Aviso de Extravio de Livro Societário
Real Time Sports S.A. (denominação anterior - Latin Sports S.A.), com sede na Avenida José Lopez Lazaro, 399A,
Presidente Altino, Osasco/SP, CEP 06210-030, CNPJ/MF nº 21.448.508/0001-27, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35300473205, comunica o extravio do Livro de Registro de Ações Nominativas, com nº de
Ordem 01, sendo o local da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que o livro foi visto, pela última vez, no
arquivo mantido na sede da companhia. Osasco, 18/11/2019. Tulio Capeline Landin – Diretor. (28, 29 e 30/11/2019)

R029 São Paulo Empreendimentos e Participações Ltda.
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.

CNPJ/MF nº 15.016.321/0001-51 - NIRE 35.226.239.321
Ata da Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 31/10/2019, às 12h, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em face da
presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil,
restou unanimemente aprovada a proposta de redução do capital da Sociedade de R$ 5.953.563,00 para R$ 4.853.563,00
com uma redução efetiva de R$ 1.100.000,00, mediante o cancelamento de 1.100.000 quotas de emissão da Sociedade,
todas de titularidade da sócia Breof Residencial Ltda. Em contrapartida às quotas a serem canceladas, a sócia receberá,
em moeda corrente nacional, quantia equivalente ao valor da redução de sua participação societária. A presente ata é publicada
na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Giuliano Taschetti Ricci Secretario. Sócias: Breof S.A., por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; e Breof Residencial Ltda.,
por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.

Vector Tecnologia e Serviços Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1039458-71.2018.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 24ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Claudio Antonio Marquesi,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)
Faz saber a Fabio Moreira Turetta CPF 043.895.128-03, que
Sonia Alonso do Nascimento ajuizou ação comum, para cobrança de R$75.497,25 (maio/18), referente à hospedagem no
flat da autora à rua Haddock Lobo 807, apto. 116- Cerqueira
César/SP, devidamente atualizado e acrescido das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o
réu em lugar ignorado, expedese edital para que em 15 dias a
fluir do prazo supra, conteste a ação ou peça a purgação da
mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. [28,29]

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.

CNPJ/MF Nº 67.333.930/0001-38 - NIRE 35.2.1062086-1
Extrato da Alteração do Contrato Social Celebrada em 26.11.2019
2GNQRTGUGPVGKPUVTWOGPVQRCTVKEWNCTGPCOGNJQTHQTOCFGFKTGKVQCURCTVGUCDCKZQSWCNKſECFCUÉrico Sodré Quirino Ferreira, RG 2.724.612-7 SSP/SP, CPF 039.356.478-91; José Tadeu da Silva, RG 12.753.576-7 SSP/SP, CPF 845.992.43868; Nelson Rosa Junior, RG 9.295.970 SSP/SP, CPF 055.181.078-54; Murilo Silvério, RG 28.173.097 SSP-SP, CPF
214.941.618-26; e Áureo Alves da Silva, RG 20.187.204-3 SSP/SP, CPF 112.071.778-73. Na qualidade de únicos sócios da
Vector Tecnologia e Serviços Ltda., CNPJ 67.333.930/0001-38, NIRE 35.2.1062086-1, decidem alterar o Contrato Social
FC5QEKGFCFGEQPHQTOGCDCKZQ4GUQNXGOCNVGTCTQ%QPVTCVQ5QEKCNFCUGIWKPVGHQTOC 1) Redução do Capital Social: Os
UÎEKQUFGNKDGTCTCOTGFW\KTQECRKVCNUQEKCNFC5QEKGFCFGRQTEQPUKFGT¶NQGZEGUUKXQGOTGNCÁºQCQQDLGVQFCUQEKGFCFGFG
4RCTC4QWUGLCWOCTGFWÁºQFG4OGFKCPVGQECPEGNCOGPVQFG
FGSWQVCUEQOXCNQTPQOKPCNWPKV¶TKQFG42) 1UFGOCKUUÎEKQU0GNUQP4QUC,WPKQT/WTKNQ5KNXÃTKQGWTGQ#NXGUFC
5KNXCL¶SWCNKſECFQUCEKOCFGENCTCOGZRTGUUCOGPVGPGUVGCVQPºQUGQRQTGO´TGFWÁºQFQECRKVCNQTCCRTQXCFC Sócios:
Érico Sodré Quirino Ferreira, José Tadeu da Silva, Nelson Rosa Junior, Murilo Silvério, Áureo Alves da Silva.

D&F Administração e Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 68.969.377/0001-97 - NIRE 35218966520
Ata Reunião de Quotistas em 14 de Novembro de 2019. Ordem do Dia: Redução de capital da sociedade em R$ 6.218.906,55, a saber - R$
3.918.906,65 para absorver prejuízos acumulados registrados no balancete de 30 de setembro do ano corrente: II) - R$ 2.300.000,00, para
adaptá-lo às atuais circunstâncias ﬁscais e ﬁnanceiras do mercado em que atua. Deliberações: 1) Os Quotistas, considerando intenção de
redução substanciais das atividades da sociedade em face da conjuntura corrente decidiram reduzir o capital, conforme abaixo; 2) Foi apresentado pela administração o balanço da companhia em 30 de setembro de 2019, o qual mostra um Patrimônio Líquido de R$5.365.053,35,
distribuído pelas seguintes contas: Capital Social: R$ 9.283.960,00; Prejuízo Acumulados: R$ 3.918.906,65. A quotista com direito de voto, sem
objeção dos demais presentes, aprovou esta posição do Patrimônio Líquido em 30 de setembro de 2019; 3) A quotista com direito de voto, sem
objeção dos demais quotistas presentes, decidiu a redução do capital social da sociedade, no valor de R$ 6.218.906,55, que passará dos atuais
R$ 9.283.960,00 para R$ 3.065.053,45, sem a diminuição do número de quotas, redução feita pela absorção dos prejuízos acumulados em 30
de setembro de 2019 e pela devolução aos quotistas Tania Racy, Thais Racy, Telma Racy e Omar Karam Simão Racy em partes iguais para cada
um de R$ 575.000,00, totalizando o valor total de R$ 2.300.000,00; 4) Em consequência desta deliberação, ﬁca alterada a Cláusula 4.1. do Contrato Social da sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, dividido em 9.286.960 quotas é de R$ 3.065.053,45; 5) Ficam os diretores da sociedade autorizados a tomar todas as providências
necessárias para os registros legais exigidos para esta decisão e a efetivar a transferência, para os quotistas, dos valores mobiliários a eles
destinados em virtude da redução do capital social da sociedade aprovada neste ato. Encerramento: Aprovadas por unanimidade todas as
matérias, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando e nada mais havendo a deliberar, foram encerrados
os trabalhos e lavrada esta Ata assinada por todos os quotistas na lista abaixo e por eles rubricada todas as suas três páginas. SP 14/11/2019.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE V. S. C., REQUERIDO POR
A. P. S. C. S. E OUTRO PROCESSO Nº 1135780-27.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 08/08/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de V. S. C., nos termos que seguem:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR a interdição parcial de V. S. C., declarando-a, em virtude de apresentar
quadro de comprometimento neurológico-cognitivo de caráter progressivo, incapacitante e que culminou, nesta fase, em quadro de leve
APATIA ªDÏlCITªCOGNITIVOªEªDEªMEMØRIA ªGRAVES ªCOMªTOTALªDEPENDÐNCIAªDEªTERCEIROSªPARAªTODASªASªATIVIDADESªDAªVIDAªDIÈRIAªEªDAªVID
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Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0028134-67.2019.8.26.0100. A Dra. Swarai Cervone de Oliveira, Juíza de
Direito da 36ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei.Faz saber a AltezaAlimentos Ltda, CNPJ 02.400.460/
0001-32, na pessoa de seu representante legal e a, Maria Inês Ferreira de Souza Pinto, CPF 578.026.45620, Edesio Pereira de Souza,CPF 122.812.636-49 que, Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513,
§ 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuarem o pagamento
de R$ 53.767,84 (26/04/2019), devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficam cientes ainda, que nos termos do art. 525 do
CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis
para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011721-83.2015.8.26.0008 O MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ 13.784.086/0001-32, que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S.A, bem como em face de Carlos Antonio
Biscaro Salviano Barboza, objetivando a cobrança da quantia de R$ 127.868,59 (30/06/2015) referente ao
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 422.602.394 datado de 28/06/2013. Encontrandose o corréu em lugar incerto e não sabido, foi expedido o presente 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, pague o
“quantum” reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título judicial a inicial
pretendida. Em caso de revelia 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 22 de novembro de
2019.
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0027083-21.2019.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo
Campanhã, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber A
IBRATEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO CRISTÃ, CNPJ: 05.025.431/000126 (na pessoa de seu representante legal), que MAOL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA CNPJ: 04.657.617/
0001-35 ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança (Processo nº 110373487.2013.8.26.0100), sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 64.134,00
(Abril/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida
a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o débito atualizado
ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%
(Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo
de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 29
de julho de 2019.
28 e 29/11
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.
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

Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1006937-84.2017.8.26.0625.A Dra. RITADE CASSIA SPASINI DE
SOUZALEMOS, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Taubaté /SP, na forma da lei, etc... Faz saber
a ADRIANA ANDREIA DE ALMEIDA PEDROSA (CPF/MF n° 084.440.098-06 e RG nº 194873572 - SP) que
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a
um veículo marca GENERALMOTORS, modelo CAPTIVA AWD 3.6 V6, ano fab./mod. 2008 / combustível
GASOLINA, cor PRETA, chassi 3GNDL63769S594837, placa EIK3611, RENAVAM 000144078708".
Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias,
a fluir após os 30 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 30 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital afixado e publicado nos termos da lei. Taubaté, 13/11/19.
28 e 29/11
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 1059900-58.2018.8.26.0100. O Dr. Fernando Henrique de
Oliveira Biolcati, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
MarcelloAugusto Siciliano Falco CPF: 116.012.748-40, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ:
61.370.094/0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 128.374,29 (Maio/2018), representada por
02 instrumentos particulares de confissão de dívida firmado entre as partes em 06/11/2017. Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 30 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 12/09/2019.
28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0001247-14.2015.8.26.0156 Classe:Assunto: Busca e Apreensão
- Alienação Fiduciária Requerente: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A Requerido: Joaquim
Pinto Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 0001247-14.2015.8.26.0156. O Dr. Lucas Campos de Souza, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro/SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Joaquim Pinto (RG:
13166932 e CPF: 375.739.696-00) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação de Busca e Apreensão relativo a Automóvel marca VW, modelo Polo 1.6, ano 2008/2009, cor Preto,
combustível GASOLINA, placa EAO9862, chassi 9BWAB09N59P008926. Apreendido o bem, e estando o réu,
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 30 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após
os 30 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cruzeiro, aos 29 de outubro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131284-81.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA
PIMENTA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DISNEP CONFECCOES LTDA(CNPJ n.º 74.564.535/000121) que SOUEID COMERCIAL E INDUSTRIAL EIREL, lhe ajuizou uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, objetivando Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para que seja declarada a inexistência da relação jurídica
entre Autora e Rés, bem como nulo e inexigível o valor total de R$ 11.576,92 (R$ 5.773,06 + R$ 5.803,86),
consubstanciado no boleto indevidamente emitido pela Ré, a ser definitivamente cancelado e baixado do
sistema de cobrança da Ré e do Banco emissor. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste
o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019.
28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036408-76.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELOISA DE FATIMA DALLAGASSA
STELMACHUK, Brasileiro, CPF 024.315.389-90, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEAS,CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis), alegando em síntese que
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 34.263,60 (Abril/2014),
representada pelo instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 21/01/2011.
Estando a executada em lugar incerto e naõ sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias
supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros
de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2019.
28 e 29/11
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EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000855436.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Condomínio Exequente: Condomínio Edifício
Vivace Club Executado: Alan Tadeu Vieira da Silva e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0008554-36.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ALAN TADEU VIEIRADA SILVA, RG 28.278.861-X, CPF 181.642.838-86, e VIVIANE DE OLIVEIRARUIZ,
RG 41.558.342-1, CPF 321.921.808-37 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Condomínio Edifício Vivace Club. 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$ 40.043,88,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2019.
28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017252-63.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Exito Negócios e Imóveis Ltda, CNPJ:
07.119.509/0001-05 (na pessoa de seu representante legal Sra. Alciane Vitor de Barros Makhoul CPF:
888.254.934-87), que Condomínio Edifício Leblon, CNPJ: 69.275.113/0001-04 ajuizouAção de Execução de
Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 53.572,28 (Outubro/2018), representada por débitos
condominiais vencidos. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que
no prazo de 03 dias, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Estando a executada em lugar ignorado, foi
determinada a intimação por edital da penhora realizada sobre o apartamento nº 171, localizado no 17º andar
do Condomínio Edifício Leblon, situado à Rua Santa nº 92, Vila Mascote - São Paulo/SP, objeto da matrícula
nº 114.280 do 8º CRI/SP, para que no prazo de 15 dias, ofereça impugnação.Ambos os prazos a fluírem após
os 20 dias supra. Decorridos os prazos e no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2019.
28 e 29/11
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1007531-66.2018.8.26.0010 Classe: Assunto:
Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Edifício Soberano
Executado: Mário Raul Zanettin EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100753166.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de
São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRIO
RAUL ZANETTIN, Brasileiro, Divorciado, Dentista, RG 3733768, CPF 091.724.918-68, com endereço à Rua
Doutor Milton Pereira, 52, Vila Oliveira, CEP 08790-400, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Soberano, alegando em síntese: ser
credor do executado, da importância de R$ 7.879,66 (jun/2019), decorrente de despesas de condomínio.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação, para em três dias, pagar o
débito, que fluirá automaticamente do prazo do edital, sob pena de serem penhorados livremente tantos bens
quantos bastem para a garantia da execução. Fixado em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado,
os honorários advocatícios. Paga a dívida no tríduo acima indicado, os honorários serão reduzidos pela
metade. Poderá o devedor, querendo, apresentar defesa, sob a forma de embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, que começará a correr a partir de sua primeira publicação. No prazo dos embargos, poderá o executado
reconhecer o crédito do exequente e, depositando o valor correspondente a 30% daquele cobrado em execução,
inclusive custas e honorários de advogado poderá requerer o pagamento do restante em até 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. E a intimação do bloqueio BACENJUD
em 17/06/2019, no valor de R$2.969,02. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122476-87.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo
Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÔNICA CHOI, Brasileiro, Solteira, Comerciante, RG
26.893.150-1, CPF 248.933.638-08, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio
Rio Branco - Unidade Higienópolis), objetivando o recebimento de R$ 218.208,54 (Novembro/2018),
representada por 02 instrumentos particulares de confissão de dívida nº 13.563 e nº 13.564, firmado entre as
partes em 07/01/2016. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a fluir após o prazo do presente edital, pagar
a dívida acima, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido
inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, de 15 dias após o prazo do
presente edital, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se
do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se- ão os atos executivos, nos termos do
art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º,
do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC).
Em caso de revelia 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 19 de novembro de 2019.
28 e 29/11
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Gaia Agro Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizadas Concomitantemente em 22.04.2019
Data, Hora e Local: 22.04.2019, 9h10, na sede, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila
Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050. Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Sr. João Paulo dos Santos Pacíﬁco, presidente; Sr. Renato de Souza Barros Frascino, secretário. Deliberações
aprovadas: AGO: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social de 31.12.2018, publicados nos jornais DOESP e O Dia SP, nas edições de 29.03.2019; e
(ii) não haverá distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31.12.2018, posto que não houve lucros apurados neste período. Em AGE, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas: (i) A ratiﬁcação do limite global de emissões de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio pela Companhia, no
sentido de desprezar o saldo em aberto do valor de emissões anteriormente autorizado em sede de AGOE de 12.03.2018,
para conﬁrmar o limite no valor total de R$ 10.000.000.000,00, válidos a partir da data de realização desta Assembleia
por prazo indeterminado. Os Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio serão emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente. (ii) A reeleição do Sr.
João Paulo dos Santos Pacíﬁco, brasileiro, engenheiro, casado, RG 25.684.186 (SSP/SP), CPF/MF 267.616.938-61, residente e domiciliado em São Paulo/SP; a eleição do Sr. Fabio Silva Gordilho, brasileiro, administrador, casado, RG
06.613.369-64 (SSP/BA), CPF/MF 915.853.255-20, residente em São Paulo/SP; e a eleição da Sra. Aline Fernandes Correa, brasileira, contadora, solteira, RG 44.372.578-0 (SSP/SP), CPF/MF 368.111.278-99, residente em São Paulo/SP; respectivamente, para os cargos de Presidente do Conselho de Administração, Vice Presidente do Conselho de Administração, e Conselheira da Companhia, todos com mandato até a realização da AGO que examinar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício a se encerrar em 31.12.2020, prevista para ocorrer até o dia 30.04.2021. (iii) Autorizar a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. Ainda, os acionistas ratiﬁcam que: (a) dispensaram o prazo de 30 dias entre a data
da publicação da Proposta da Administração, tendo em vista que os acionistas tiveram amplo conhecimento do teor das
publicações, foram-lhes apresentados os documentos que julgaram necessários e foram prestadas as informações suﬁcientes para que pudessem deliberar, em sede de assembleia ordinária e extraordinária, (b) atestam a quem possa interessar e por tais razões, a regularidade da presente assembleia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.04.2019. Conselheiros: João Paulo Pacíﬁco - Presidente do Conselho de Administração, Fábio Silva Gordilho, ora eleito Vice Presidente
do Conselho de Administração e Aline Fernandes Correa - Conselheira ora eleita. Acionistas: Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda. e João Paulo dos Santos Paciﬁco, ora signatários na Lista de Presença que integra o Anexo I da presente ata.
JUCESP 253.922/19-7 em 10/05/2018. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

Isec Securitizadora S.A - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Extrato da Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 07.10.2019.
Data, Hora, Local: 07.10.2019, 10 hs, na sede social, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, Conjunto 215, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade dos diretores eleitos. Mesa: Presidente: Fernando Pinilha Cruz, Secretária: Michelle Pagnocca.
Discussões: Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a emissão em série única, da 6ª emissão de Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio (“CRA” e “Oferta”, respectivamente), sendo certo que os CRA terão como lastro direitos
creditórios do agronegócio representados por debentures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real,
em serie única (“Debêntures”) de emissão da Broto Legal Alimentos S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Pedro
Stancato, nº 488, no bairro Chácaras Campos dos Amarais, CEP 13082-050, Campinas/SP, CNPJ/MF 62.901.210/0001-08
(“Devedora”), as quais serão colocadas de forma privada junto à Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de
Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única,
para Colocação Privada, da Broto Legal Alimentos S.A”. Os CRA possuem as seguintes características: (i) Emissão: Esta é a
6ª emissão de CRA da Companhia. (ii) Série: em série única. (iii) Forma: os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e
escritural e sua titularidade será comprovada por (a) extrato de posição de custódia expedido pela B3, em nome de cada
Titular de CRA, quando os CRA estiverem custodiados na B3; ou (b) o extrato emitido pelo Escriturador, a partir das
informações prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3 em nome de cada Titular de CRA,
quando os CRA estiverem custodiados na B3. (iv) Quantidade de CRA: Serão emitidos, incialmente, 150.000 CRA. Não
obstante, haverá a possibilidade do exercício da Opção de Lote Adicional. (v) Valor Total da Emissão: O Valor Total da
Emissão será de R$ 150.000.000,00, na Data de Emissão. Não obstante, ressalta-se a possibilidade da Opção de Lote
Adicional. (vi) Valor Nominal Unitário: Os CRA terão valor nominal de R$ 1.000,00, na Data de Emissão. (vii) Atualização
Monetária: O Valor Nominal Unitário dos CRA não será objeto de atualização ou correção monetária. (viii) Prazo e Data de
Vencimento dos CRA: Os CRA terão prazo de vencimento conforme previsto no Termo de Securitização, ressalvadas as
hipóteses de Resgate Antecipado e Oferta de Resgate Antecipado dos CRA previstas no Termo de Securitização. (ix) Regime
Fiduciário: o Regime Fiduciário instituído pela Securitizadora sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio e sobre a Conta
do Patrimônio Separado, na forma dos artigos 9º e 10º da Lei nº 9.514, com a consequente constituição do Patrimônio
Separado. Quantidade de CRA: Serão emitidos, inicialmente, 150.000 CRA, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (“Valor
Nominal Unitário”), observado que a quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20% com o
exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional (conforme abaixo deﬁnido). A Companhia poderá optar por aumentar
a quantidade de CRA originalmente ofertados, em até 20%, ou seja, em até 30.000 CRA mediante exercício total ou parcial
da Opção de Lote Adicional, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400. Os
CRA eventualmente emitidos em razão do exercício da Opção de Lote Adicional serão distribuídos no regime de melhores
esforços de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição. (x) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00, na Data de Emissão
(conforme abaixo deﬁnida); (xi) Valor Global da Série: O valor total da emissão será de, inicialmente, R$150.000.000,00, na
Data de Emissão, observado que o valor nominal da totalidade dos CRA inicialmente ofertados, equivalente a
R$150.000.000,00, poderá ser aumentado mediante exercício da Opção de Lote Adicional até o ﬁnal do prazo máximo de
colocação. (xii) Distribuição: Os CRA serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400 e da Instrução
da CVM nº 600, de 1º.08.2018, conforme em vigor (“Instrução CVM 600”), sob regime de garantia ﬁrme de colocação, com
intermediação da BB Banco de Investimento S.A., instituição ﬁnanceira, integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/ME nº 24.933.830/0001-30, com sede na Rua Senador Dantas, nº 105, 37º
andar, centro, CEP 20031-923 (“Coordenador Líder”); (xiii) Remuneração: Os CRA farão jus à Remuneração, em cada Período
de Capitalização, de até 115% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interﬁnanceiro de um dia,
“over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, a ser apurado em Procedimento de
Bookbuilding, conforme previsto no “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da Série Única da 6ª
Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A., Lastreados em Certiﬁcados de Direitos
Creditórios do Agronegócio de Emissão da Broto Legal Alimentos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente ﬁduciário dos CRA (“Termo de Securitização”);
(xiv) Pagamento da Remuneração. A Remuneração será paga em cada Data de Pagamento de Remuneração dos CRA,
conforme cronograma constante no Anexo XII do Termo de Securitização; (xv) Amortização. A amortização do Valor Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário será realizada mensalmente conforme previsto no cronograma de
pagamentos constante no Anexo XIII do Termo de Securitização. (xvi) Garantias: não foram constituídas garantias
especíﬁcas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que gozarão, indiretamente, das Garantias, constituídas em garantia das
Obrigações Garantida; (xvii) Regime Fiduciário: Sim; (xviii) Garantia Flutuante: Não; (xix) Ambiente de Depósito,
Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: Os CRA serão depositados, nos termos do artigo 3º
da Instrução da CVM nº 541, de 20.12.2013, (i) para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA,
operacionalizados e administrados pela B3, sendo a liquidação ﬁnanceira realizada por meio da B3; e (ii) para negociação no
mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação ﬁnanceira e a
custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da B3; (xx) Forma e Comprovação de Titularidade: A titularidade dos CRA
será comprovada por (a) extrato de posição de custódia expedido pela B3, em nome de cada Titular de CRA, quando os CRA
estiverem custodiados na B3; ou (b) o extrato emitido pelo Escriturador, a partir das informações prestadas com base na
posição de custódia eletrônica constante da B3 em nome de cada Titular de CRA, quando os CRA estiverem custodiados na
B3; (xxi) Data de Emissão: Para todos os efeitos, a data de emissão dos CRA será aquela a ser prevista no Termo de
Securitização (“Data de Emissão”); (xxii) Local de Emissão: São Paulo/SP; (xxiii) Data de Vencimento: Para todos os
efeitos, a data de emissão dos CRA serão aquelas a serem previstas no Termo de Securitização; (xxiv) Classiﬁcação de
Risco: A Emissão não contará com classiﬁcação de risco. (xxv) Coobrigação da Emissora: não há; e (xxvi) Demais
características: conforme previsto no Termo de Securitização e nos demais documentos da Oferta. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 07.10.2019. Fernando Pinilha Cruz - Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Juliane
Effting Matias - Diretora, Ila Alves Sym - Diretora, Jefferson Pavarin - Diretor, Michelle Pagnocca - Secretária.
JUCESP nº 609.385/19-7 em 26.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Solví Participações S.A.

NIRE JUCESP nº 35.300.158.903 - CNPJ/MF nº 02.886.838/0001-50
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em
Série Única, da Solví Participações S.A., Realizada em 10.09.2019.
Data, Hora, Local: 10.09.2019, às 10hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, São Paulo/
SP. Presença: Debenturista detentor de 100% das debêntures em circulação. Presentes ainda o representante da
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente ﬁduciário da Emissão. Mesa:
Presidente: Conrado Paixão de Azevedo Mota, Secretária: Julia Siggia Amorim. Ordem do Dia: Examinar, discutir e
deliberar sobre a orientação de voto a ser observada pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante do
Debenturista, na reunião de credores do Grupo Solví com os demais Credores, a ser realizada na presente data (“Reunião
de Credores do Grupo Solví”), na qual serão discutidas e deliberadas as seguintes matérias dispensa, pelos Credores,
da obrigação da Companhia, prevista na cláusula 6.1 item “(xvi)” do Contrato Global, de manter a relação Dívida Líquida
/ EBITDA Ajustado em valor igual ou inferior a 3,30X em relação ao exercício social encerrado em 31.12.2018,
considerando que a amortização de dívida inicialmente prevista para ocorrer ainda no exercício de 2018, com recursos
oriundos do evento de liquidez de alienação de participação societária na Companhia de Saneamento do Norte (“CSN”)
e Manaus Ambiental S.A. (“Manaus”), pela Companhia para a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea”),
ocorreu em 10.01.2019, no valor de R$ 136.701.906,00. Deliberações Aprovadas: Autorizar o Agente Fiduciário a
votar pela dispensa, pelos Credores, da obrigação da Companhia, prevista na cláusula 6.1 item “(xvi)” do Contrato Global,
de manter a relação Dívida Líquida / EBITDA Ajustado em valor igual ou inferior a 3,30X em relação ao exercício social
encerrado em 31.12.2018, considerando que a amortização de dívida inicialmente prevista para ocorrer ainda no
exercício de 2018, com recursos oriundos do evento de liquidez de alienação de participação societária na CSN e
Manaus Ambiental, pela Companhia para a Aegea, ocorreu em 10.01.2019, no valor de R$ 136.701.906,00. As
deliberações e aprovações acima referidas não poderão (i) ser interpretadas como uma renúncia do Debenturista
quanto ao cumprimento, pela Emissora, de todas e quaisquer obrigações previstas na Escritura de Emissão que não
tenham sido expressamente renunciadas na presente ata, ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelo
Debenturista, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na referida Escritura de Emissão,
exceto pelo deliberado na presente assembleia, nos exatos termos ora aprovados. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 10.09.2019. Na qualidade de Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários - Julia Siggia Amorim - Procuradora. Na qualidade de Debenturista representando 100% das Debêntures
da 1ª Série em Circulação: Itaú Unibanco S.A. - Conrado Paixão de Azevedo Mota, Caroline C. de Santiago. JUCESP
nº 599.242/19-0 em 19.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 0131997-65.2007.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) BRAZ COLMAN JOSE M. DA
PENHA NÉRI, CNPJ ignorado que foi julgado procedente ação pelo Procedimento Comum movida por Condomínio Residencial Porto Seguro, estando
em fase de Cumprimento de Sentença em que pende de intimação o executado do início da presente fase objetivando a quantia de R$ 343.649,43
(Nov-2018), bem como do arresto da quantia de R$ 191.552,27 proveniente da arrematação havida no Juízo da 7ª Vara Cível do Foro de Santana nos autos
nº 0108090-95.2006. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO
DOªARRESTO ªBEMªCOMOªDOªINÓCIOªDAªFASEªDEªCUMPRIMENTOªDEªSENTENÎAªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
DOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAªQUANTIAªRETROªDEVIDAMENTEªATUALIZADA ªSOBªPENAªDEªMULTAªDEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEª
ªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOª
PERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUª
NOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍO ªSENDOªQUEªNOªSILÐNCIOªINICIARÍOªOSªATOSªEXPROPRIATØRIOS ªBEMªCOMOªCONVERTER SEªAªOªARRESTOª
EMªPENHORA ªNOMEANDO SEª#URADORª%SPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3
B 28 e 29/11
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4ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera
Edital de Citação de David Guedes, brasileiro, casado, motorista, portador do RG nº 27.038.041-3 e
inscrito no CPF/MF nº 264.908.728-54, expedido nos autos da Ação de Resolução Contratual Com
Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada Com Por Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum
Cível, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., com prazo
de 30 dias - Processo nº 0035575-05.2010.8.26.0007. O Doutor Carlos Alexandre Böttcher, Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera - Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, etc...
Faz Saber a David Guedes, brasileiro, casado, motorista, portador do RG nº 27.038.041-3 e inscrito
no CPF/MF nº 264.908.728-54, que por parte da Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo-COHAB-SP., lhe foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual Com Pedido de Antecipação
de Tutela Cumulada Com Por Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum Cível, tendo como
corréus Marli Santos Guedes, Katia Guedes do Nascimento e Josué Guedes, relativo ao Contrato
de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Arroio Sarandi, 353, apartamento 41C, o qual integra o Conjunto Habitacional “Santa Etelvina São Paulo-SP”; porque os réus, violando
RFRQWUDWRDEDQGRQDUDPRLPyYHOIUXVWDQGRD¿QDOLGDGHVRFLDOHDVVLVWHQFLDOTXHR¿QDQFLDPHQWR
objetiva, bem como se encontram em débito com o pagamento das parcelas vencidas. Foi requerida
a tutela antecipada para rescisão do contrato e a perda das prestação pagas, como compensação
pela utilização do imóvel e pelo desgate e desvalorização por seu uso, custas e demais cominações
de direito. Estando o requerido em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que
R PHVPR QR SUD]R GH  GLDV D ÀXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV VXSUD FRQWHVWH D SUHVHQWH DomR
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital,
SRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXOR

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

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

Edital Publicação SENTENÇA Processo Digital nº:1012363-13.2016.8.26.0011 Classe - AssuntoInterdição - Tutela e Curatela
Requerente:Adriano Silva Fernandes e outro Requerido:Sonia Maria da Silva Fernandes Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLAVIA
POYARES MIRANDA Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de Sonia Maria da Silva Fernandes, RG
6.012.419-2,CPF 069.131.248-64, nascida 29/09/1950, natural de Araraquara-SP,com endereço à Rua Jose Cardoso de Azevedo,
86, Jardim Esmeralda, CEP 05366-070, São Paulo - SP, portadora de quadro demencial atestado em laudo médico, afetando
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadores ADRIANO SILVA
FERNANDES, Brasileiro, Casado, Gerente Comercial, RG 29.672.877-9, CPF 304.353.638-08, pai Dorival de Jesus Fernandes,
mãe Sonia Maria da Silva Fernandes, nascido em 09/02/1980, natural de Araraquara - SP, Rua Guapore, 428, Apartamento nº 05,
Santa Maria, CEP 09560-390, Sao Caetano do Sul - SP e FABIANA SILVA FERNANDES, brasileira, casada, RG 26.527.061-3,
CPF 259.083.318-05, pai Dorival de Jesus Fernandes, mãe Sonia Maria da Silva Fernandes, nascida 09/01/1977, natural de
Araraquara - SP, Rua Jose Cardoso de Azevedo, 86, Jardim Esmeralda, CEP 05366-070, São Paulo ± SP
[28]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005935-51.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a SIRLEIDE ALVES DA SILVA, CPF 524.334.714-00, bem como para cientificar a Sérgio
Alexandre Pires Camargo, que nos autos da ação de Cobrança, ora em fase de Cumprimento de Sentença,
ajuizada por Condomínio Edifício Spazio Vitae, procedeu-se a penhora sobre o apartamento nº 172, localizado
no 17º pavimento do Edifício Bosco - Bloco II, integrante do Condomínio Spazio Vitae, situado na Av. Bosque
da Saúde nº 782, Saúde, 21º subdistrito, com a área total de 143,22m², matricula nº 153.542 do 14º CRI/SP.
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da Penhora por EDITAL, para que, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem nos próprios autos impugnação, na ausência dos
quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado, na forma da
Lei. NADA MAIS.

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
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São Paulo, quinta-feira, 28 de novembro de 2019
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24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1096262-93.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos,
forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ANGELA DOLORES BRANDÃO, CPF 008.620.408-41, que lhe
foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento COMUM por parte de CAIXA BENEFICENTE
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança
de R$ 6.530,33 (10/06/2017), referente as mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família dos
meses de agosto e setembro/2015, bem como utilização indevida do plano em dezembro/2015.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de S.Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019.
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, GUSTAVO CÉSARALKIMIM LOPES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresário sócio, RG nº MG-7.979.011-PC/MG,
CPF nº 012.453.046-07, domiciliado na cidade de Nova Lima/MG, residente na Alameda
Oscar Niemeyer nº 436, apartamento nº 705, Vila da Serra, ficam intimados a purgarem
a mora mediante o pagamento referente a 10 (dez) prestações em atraso, vencidas de 10/
01/2019 a 10/10/2019, no valor de R$104.098,36 (cento e quatro mil e noventa e oito reais
e trinta e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$114.801,59 (cento e quatorze mil, oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos),
que atualizado até 27/01/2020, perfaz o valor de R$138.615,21 (cento e trinta e oito mil,
seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO
BRADESCO S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Marcos Lopes nº 272,
apartamento nº B41, localizado no 4º pavimento da Torre West, Lado B, integrante do
empreendimento denominado Condomínio Residencial Vila Nova Luxury Home Design,
em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 3 na matrícula
nº 217.987. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado
nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs
e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze)
dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO
BRADESCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel
será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 19 de novembro de 2019. O Oficial.
28, 29 e 30/11/19
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 dos Artigos 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), com inicio 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

Citação-Prazo 20 dias-Proc. 1019009-34.2014.8.26.0100. A Dra. LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA, Juíza de Direito da
17ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Estação Resgate Ambiental Ltda, CNPJ 11.414.971/0001-02, que a
Ação de Busca e Apreensão da máquina, marca/modelo Pá Carregadeira SDLG LG 938, ano de fabricação/modelo
2012/2012, chassi VLG0938LKC9014172, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 411.384,32 (março/2019). Estando o executado em local ignorado, foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEª
CORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ª
EFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRª
APØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQàENTEª
EªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªª
PARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEª
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Edital de Citação - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1004002-70.2017.8.26.0011.
A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da
Lei, etc, FAZ SABER a PAULO SARTORI, CPF 007.221.138-54, que foi proposta por
Banco Santander (Brasil) S/A ação de Procedimento Comum para cobrança de dívida não
adimplida no importe de R$ 127.108,92 (abril/2017), referente a saldo devedor da Linha de Crédito
3HVVRDO8QL¿FDGRFRP3URWHomRQ(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULQFHUWRHQmR
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
QRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD
Não sendo contestada a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor na
LQLFLDOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQD
forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 22 de outubro de 2019.
B 27 e 28/11
+0($%' 0+ ($%123  ,%:3 0+  0(%" ,3+""3 )5      % &&= ;<  0
 = > ?#@  A ,/ (  "@ +  "! @ 0 &  & A<!@  B
 '@  A%: "%.+,  %B (I  G  ( ,#J ' );   - 
,FA     @8.."-%MD< !K
F 8,E @ <GF- @ !
 / ! .)0+" > 0F ! +  8  / /@ B B   ! 
@  8   @  B    @ /  GF B    @
  MJ #? 8#  L  #  GF /   @  B 
F/@ F   #      7# ) Q@ J  
 "J  @ B7  F  B   )%0% &%(" 0      "!
@ F   -- 
+0($%'0+($%123,%:30+0(%",3+""3)5    3%&&;<0
=>?#@A,/(("%@+"!@0CM"#"<@B
'@A<"F*J,A   'I0,);   @8.&."-%MD< !+7 !@FD#8,E  @ 
F  @     G  G .J  G   G U   
+7//@7@8 @B@/
 GF <@ !  8  #F MJ J <  @    @ F/ 
M   G  78@ #  K  L  #  7 !@ #  
MJ@88/DB@ !
JDLQ@FMF# !0<
@  Q@ J      / /  B "J   @
7@B7FB  -- 

Esporte

Sol Aguirre já está nas quartas de final do
Mundial Pro Junior em Taiwan
A bicampeã sul-americana
Pro Junior de 2017 e 2018, Sol
Aguirre, ficou em segundo lugar
na sua primeira bateria nas ondas de Jinzun Harbor na quartafeira. Ela perdeu para a mesma
Sara Wakita, que vai reencontrar
nas quartas de final. Com a derrota, a peruana teve que passar
pela repescagem e despachou a
surfista das Ilhas Canárias, Lucia Machado, por 9,33 a 7,03
pontos, no segundo duelo eliminatório do Taiwan Open of Surfing.
Sol voltou a competir no penúltimo confronto do dia e conseguiu a segunda vaga para as Tainá Hinckel-SC
quartas de final na terceira bateria da terceira fase, vencida Spencer por 14,33 pontos. A
pela norte-americana Alyssa
peruana tinha começado bem
Foto/ Tim Hain

No Havaí, não teve competição no lululemon Maui Pro que decide o título mundial feminino e nem
no QS 10000 Vans World Cup, na terça-feira sem boas ondas em Honolua
Bay e em Sunset Beach, respectivamente. Em Taiwan, já era
quarta-feira e o dia acabou definindo as quartas de final femininas, com Sol Aguirre entre
as oito concorrentes ao título
mundial Pro Junior. A peruana
passou duas baterias e vai enfrentar a japonesa Sara Wakita,
na disputa pela última vaga para
as semifinais. Já Tainá Hinckel
não passou nenhuma e ficou em
13º lugar, mas o também catarinense Lucas Vicente foi o único
do time masculino a estrear com
vitória.

com nota 5,50 na primeira onda
e depois conseguiu um 5,00,

que foi suficiente para superar
a portuguesa Mafalda Lopes
por uma pequena vantagem de
10,50 a 10,06 pontos. Sol Aguirre já garantiu o quinto lugar, mas
é a esperança para trazer o primeiro título mundial Pro Junior
para a América do Sul.
A catarinense Tainá Hinckel,
que neste ano igualou o bicampeonato sul-americano Pro Junior da peruana, não conseguiu
mostrar todo o potencial do seu
surfe nas ondas de Jinzun Harbor. Ela estreou na primeira bateria do Taiwan Open of Surfing
contra duas havaianas, que não
deram qualquer chance para a
brasileira. Gabriela Bryan venceu
somando notas 8,50 e 8,00 e Savanna Stone ficou em segundo

com 13,00 pontos. O máximo de
nota que Tainá conseguiu foi 4,33
e terminou em último, com 8,53 nas
duas ondas computadas.
Na repescagem, a catarinense
até começou bem com 6,67 na primeira onda, mas a norte-americana
Caitlin Simmers ficou mais ativa
dentro d´água, foi em mais ondas e
conseguiu notas 6,83 e 5,90, para
vencer por 12,73 a 10,97 pontos.
Tainá só surfou mais uma até o fim
que valeu 4,30 e terminou em 13º
lugar no ranking mundial Pro Junior de 2019 da World Surf League,
mas ela só tem 16 anos ainda e poderá tentar o título no próximo ano.
O Taiwan Open of Surfing está
sendo transmitido ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com e pelo
aplicativo da World Surf League.

