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Número de empresas inadimplentes
chega a 6 milhões em outubro

Impostômetro atinge marca de
R$ 2,4 trilhões e já supera valor de 2018
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Alta da inflação fará salário
mínimo ficar acima de R$ 1.031

Supremo Tribunal Federal
decide que não pagar ICMS

é crime

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

17º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,06
Venda:       4,06

Turismo
Compra:   3,90
Venda:       4,22

Compra:   4,51
Venda:       4,51

O brasiliense de 21 anos de
idade é anunciado nesta quar-
ta-feira como titular de um dos
carros da equipe fundada em
1985 na República Tcheca.
Ele vai disputar as 12 rodadas
duplas da próxima temporada.
O campeonato tem início no
Bahrein, entre 20 e 22 de mar-
ço, e termina nos Emirados
Árabes Unidos, em 29 de no-
vembro. Exceto pela pista de
abertura do campeonato e pe-
los circuitos urbanos de Mô-
naco e Baku (Azerbaijão), Pe-
dro Piquet já competiu em to-
das as pistas do calendário.
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Fórmula 2: Pedro Piquet
disputa a temporada 2020

pela Charouz Racing System

Pedro Piquet
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Miguel Costa
encerra temporada e

planeja 2020
Jovem talento do kartismo

brasileiro no exterior, Miguel
Costa encerrou sua primeira
temporada completa na Euro-
pa. O piloto de 10 anos foi cam-
peão rookie do Italiano de Kart
com três vitórias e participou
de diversas competições,
como o Mundial ROK e o
World Series Karting.

“Foi um ano bem especial

e de mudanças na minha car-
reira. Eu competia nos EUA
até o ano passado, então pas-
sei por um processo de adap-
tação com os karts aqui da
Europa”, diz Miguel, que
compete na categoria Mini
para pilotos entre 9 e 12
anos.           Página 8

Brasil Ride apresenta
o XCO Series 2020 e
define novo conceito

no Cross Country

Etapa do XCO na ultramaratona Brasil Ride
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A temporada de 2020 se
aproxima e com sua chegada al-
gumas novidades são apresenta-
das pela Brasil Ride, a principal
agência promotora de eventos

ciclísticos no País. Uma nova
competição será realizada no
próximo ano, o XCO Series,
com três etapas entre março e
maio. Página 8

Brasil é líder em 16 provas
no Ranking Sul-Americano

Gabriel Constantino

F
ot

o/
 W

ag
ne

r 
C

ar
m

o

O Brasil lidera 16 provas no
Ranking Sul-Americano Adulto
de Atletismo, segundo informa-
ções publicadas na área de esta-
tísticas da Confederação Sul-
Americana (CONSUDATLE). São
14 provas individuais – 4 no fe-
minino e 10 no masculino - e as
duas de revezamento 4x100 m.

O destaque individual é Vitó-
ria Rosa (Pinheiros), que é pri-
meira colocada nos 100 m, com
11.16 (0.2), marca obtida em
maio, em Xangai (CHN), e nos
200 m, com 22.62 (-0.1), tempo
alcançado nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima (PER), em
agosto.     Página 8

O valor do salário mínimo
para 2020, a ser anunciado até
31 de dezembro, ficará acima
dos R$ 1.031 aprovados no
Orçamento Geral da União,
disse o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em entrevista
coletiva para fazer um balanço
de fim de ano, ele disse que o

valor final dependerá do Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), que mede a
inflação para as famílias de
menor renda. No entanto, o
recente repique da inflação
deve elevar o mínimo para um
salário maior que o previsto.
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Por 7 votos a 3, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu,
na quarta-feira (18), considerar
crime o não pagamento do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), de-
vidamente declarado. O impos-
to é a principal fonte de receita

dos estados, cobrado pela mo-
vimentação de mercadorias e
serviços, devendo ser recolhido
e repassado ao governo por uma
empresa na venda de algum pro-
duto ou serviço.

Conforme a decisão, os res-
ponsáveis por empresas que

não repassarem ao estado o va-
lor recolhido de ICMS cobra-
do no preço de mercadorias
poderão ser processados pelo
crime de apropriação indébita
tributária, com base no artigo
2º, inciso II, da Lei 8.137/90.
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Ministério
Público da

Bolívia expede
mandado de
prisão contra

Morales
O Ministério Público da

Bolívia emitiu na quarta-fei-
ra (18) mandado de prisão
contra o ex-presidente Evo
Morales pelos crimes de ter-
rorismo e rebelião. Morales,
que no dia 10 de novembro
asilou-se no México, após
renunciar ao mandato presi-
dencial, está refugiado na Ar-
gentina desde a última quin-
ta-feira (12).

O mandado de prisão foi
emitido pelo Ministério Pú-
blico Especial Anticorrupção
e poderá ser executado a
qualquer momento, de acor-
do com informações da Agên-
cia Boliviana de Informação
(ABI). O líder cocaleiro
Faustino Yucra também é alvo
da ação, pelos mesmos cri-
mes.

No dia 22 de novembro,
Arturo Murillo, atual Minis-
tro de Governo da Bolívia,
apresentou uma denúncia ao
Ministério Público após o va-
zamento de um vídeo em que
Morales supostamente incita
a violência e dá ordens a Faus-
tino Yucra para que os blo-
queios nas estradas persistis-
sem em todo o país, impedin-
do a distribuição de alimen-
tos e combustíveis.

No material apresentado
por Murillo, o ex-presidente
Evo Morales fala em derrotar o
“golpe de Estado racista e fas-
cista”. No áudio, ouve-se esse
apelo: “Irmãos, não deixem que
entre comida nas cidades, va-
mos fazer um cerco às cidades
(...) Agora estamos vivendo na
ditadura, esta é a ditadura, alguns
não entendem [o que é a ditadu-
ra], mas agora as pessoas vão ver
o que é viver a ditadura com o
golpe de Estado. Estou pensan-
do, e quero que saibam que, se
a Assembleia [Legislativa] ama-
nhã ou depois rejeitar a minha
renúncia, tentarei voltar, irmão.
Mesmo que me prendam, luta-
remos muito contra os racistas
e fascistas.” (Agencia Brasil)

Em dia de ganhos no merca-
do financeiro, a bolsa de valores
voltou a bater recorde, e o dólar
fechou no menor nível em mais
de 40 dias.

O índice Ibovespa, da B3 (an-
tiga Bolsa de Valores de São Pau-
lo), encerrou a quarta-feira (18)
aos 114.315 pontos, com alta de
1,51%. Esse foi o segundo dia
seguido de alta do indicador.

No mercado de câmbio, o
dólar comercial encerrou a ses-
são vendido a R$ 4,06, com que-
da de R$ 0,013 (-0,13%). A divi-
sa operou em queda durante toda
a sessão. Esse é o menor valor
de fechamento desde 5 de no-
vembro (R$ 3,993).

Os últimos dias têm se carac-
terizado por ganhos no mercado
financeiro após a agência de clas-
sificação de risco Standard &

Dólar comercial encerra
sessão em R$ 4,06

Poor’s anunciar, na semana pas-
sada, a elevação da perspectiva da
nota da dívida pública brasileira
de estável para positiva. A deci-
são indica que a agência pode
subir a nota do crédito soberano
do Brasil nos próximos dois
anos caso o país siga com a agen-
da de reformas e de redução dos
gastos públicos.

O fechamento da primeira
fase do acordo comercial entre
Estados Unidos e China também
contribuiu para o otimismo em
relação a economias emergen-
tes, como o Brasil. O risco Bra-
sil medido pelo Credit Default
Swap (CDS) de cinco anos fe-
chou em 96,4 pontos, o menor
nível em nove anos. (Agencia
Brasil)

Presidente Bolsonaro sanciona
Lei do Médicos pelo Brasil
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Governo de SP anuncia
R$ 494 mi em investimentos

para municípios
O Governador João Doria

anunciou investimentos de R$
494 milhões em obras e ser-
viços para municípios nas áre-
as de Habitação, Educação,
Saneamento, Turismo, Segu-

rança no Trânsito, Justiça, De-
senvolvimento Regional e In-
fraestrutura. A autorização
para 1,1 mil convênios foi
confirmada na quarta-feira
(18).     Página 2
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Governo de SP anuncia R$ 494 mi
em investimentos para municípios

autoridades municipais de todas
as regiões do estado.

Parcerias Municipais
Nesta edição do Seminário, a

Secretaria de Desenvolvimento
Regional anunciou R$ 147,3 mi-
lhões em investimentos para
obras de infraestrutura e desen-
volvimento regional. A edição
anterior ocorreu em 19 de junho,
no Palácio dos Bandeirantes.

“O propósito da Secretaria
de Desenvolvimento Regional
com os convênios firmados é
fomentar o progresso regional e
contribuir para a geração de em-
prego e renda, aprimorando a
qualidade de vida da população
e diminuir as desigualdades.”,
afirmou o secretário Marco Vi-
nholi.

Cerca de 600 municípios ade-
riram ao Programa Parcerias
Municipais e trabalham em par-

ceria com o Estado para cumprir
metas e prazos. O foco é a me-
lhoria de indicadores sociais por
meio de políticas públicas efica-
zes e inovadoras. Na edição des-
ta quarta, houve a pactuação de
objetivos firmados em cada pla-
no de ação. Em 2020, haverá eta-
pas de monitoramento e apoio a
execução de obras e serviços,
além do compartilhamento de
boas práticas e tecnologias.

Turismo
Para melhorar a qualidade do

produto turístico que é ofertado
a milhões de visitantes e dina-
mizar a economia de São Paulo,
a Secretaria de Turismo assinou
269 convênios no valor de R$
128,6 milhões para financiar
obras em 203 municípios (67
Estâncias e 135 Municípios de
Interesse Turístico – MITs), com
recursos do Departamento de

Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos (Dade-
tur). Entre as obras estão a cons-
trução de um parque ecológico,
reformas de centros de eventos,
ampliação de complexos aquá-
ticos, implantação de ciclovias
e modernização de museus.

Saneamento
A Secretaria de Infraestrutu-

ra e Meio Ambiente firmou 45
contratos com municípios, ór-
gãos estaduais e entidades da
sociedade civil que somam R$
23 milhões. Os recursos são do
Fehidro (Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos) e serão inves-
tidos em empreendimentos in-
dicados pelos Comitês de Baci-
as Hidrográficas. São serviços
como estações de tratamento e
emissários de esgoto, macrodre-
nagem, substituição de adutoras,
planos de combate em redes de

Secretaria de Turismo do Estado assina
convênios no valor de R$ 128,6 milhões

Para melhorar a qualidade do
produto turístico ofertado a mi-
lhões de visitantes e dinamizar a
economia paulista, a Secretaria
Estadual de Turismo assinou 269
convênios no valor de R$ 128,6
milhões para financiar obras em
203 cidades (67 Estâncias e 135
Municípios de Interesse Turís-
tico – MITs), com recursos do
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur).

Os acordos foram celebra-
dos durante a realização do 2º
Seminário de Gestão Pública, no
Expo SP, na quarta-feira (18).
Entre as obras estão a constru-
ção de um parque ecológico, re-
formas de centros de eventos,
ampliação de complexos aquá-

ticos, implantação de ciclovias
e modernização de museus.

Na ocasião, o Governador
João Doria anunciou investi-
mentos de R$ 494 milhões em
obras e serviços para municípi-
os nas áreas de Habitação, Edu-
cação, Saneamento, Turismo,
Segurança no Trânsito, Justiça,
Desenvolvimento Regional e In-
fraestrutura.

“São Paulo termina seu pri-
meiro ano de governo sem dívi-
das, pagando seus fornecedores
em dia e antecipando R$ 1,1 bi-
lhão em ICMS para que prefei-
tos e prefeitas também pudes-
sem atender demandas munici-
pais. Prometemos e cumprimos
o objetivo de ser um governo
municipalista. Não fazemos ges-

tão partidária ou ideológica. To-
dos os municípios são iguais.
Temos uma única nação, a dos
brasileiros de São Paulo”, afir-
mou Doria a uma plateia de cer-
ca de 1,5 mil pessoas.

Infraestrutura turística
Promovido pelo Governo do

Estado, o evento reuniu o Vice-
governador e Secretário de Go-
verno, Rodrigo Garcia, e os Se-
cretários Marco Vinholi (Desen-
volvimento Regional), Rossieli
Soares (Educação), Flavio Ama-
ry (Habitação), Vinicius Lum-
mertz (Turismo), Paulo Dimas
(Justiça e Cidadania), e Marcos
Penido (Infraestrutura e Meio
Ambiente), além de prefeitos e
autoridades de todas as regiões
de São Paulo.

“Ao fazer uma ação tão am-
pla, com 203 municípios, esta-
mos dinamizando a economia
em todo o Estado. Além disso,
melhoramos a qualidade do pro-
duto turístico que é ofertado aos
nossos milhões de visitantes”,
disse Vinicius Lummertz, secre-
tário de Turismo.

Os convênios da Secretaria
de Turismo por meio do Dade-
tur são voltados para obras de
infraestrutura turística. De janei-
ro até dezembro de 2019, a pas-
ta repassou recursos para obras
em andamento, reativou convê-
nios cancelados no início do ano
e firmou novos convênios, que
totalizaram R$ 418,8 milhões
para obras em estâncias e muni-
cípios de interesse turístico.

Saúde de SP repassa R$ 2,5 milhões
para o município de Cubatão

O Governador João Doria e
o Secretário-Executivo da Saú-
de, Alberto Kanamura, anuncia-
ram na quarta-feira (18) o repas-
se de R$ 2,5 milhões para o
município de Cubatão investir
no atendimento a pacientes com
câncer na Baixada Santista.

O valor, a ser pago em qua-
tro parcelas, será investido no
custeio do novo serviço de on-
cologia clínica e cirúrgica no
Hospital Municipal de Cubatão,
com atendimento nas especiali-
dades em cirurgia em cabeça e
pescoço, nefrologia, urologia e
uma unidade ambulatorial de te-
rapia renal substitutiva para usu-
ários do SUS que residem na
Baixada.

Os casos serão direcionados
ao serviço de referência por

meio das equipes de regulação
regional e municipal. “Estamos
realizando diversos repasses de
recursos para a Baixada Santista
e não poderia faltar verba para a
saúde. Este governo preza pela
gestão pública de qualidade e,
em áreas prioritárias como a saú-
de, a eficiência é primordial”,
salientou Doria.

O recurso poderá ser aplica-
do na aquisição de materiais de
consumo, prestação de serviços
médicos e contratação de equi-
pe especializada, contemplando
áreas de enfermagem, nutrição,
psicologia, fonoaudiologia, fisi-
oterapia e assistência social.

“Este recurso é um importan-
te investimento para reforçar os
atendimentos oncológicos da
região e representa o compro-

misso do Governo do Estado no
fortalecimento da assistência de
média e alta complexidade”,
afirmou Alberto Kanamura.

Investimentos
O repasse a Cubatão está en-

tre uma série de recursos de São
Paulo destinados para serviços
de saúde na Baixada Santista em
2019. Em julho, por exemplo, o
Governo do Estado anunciou in-
vestimento de R$ 29,2 milhões
para retomada das obras dos hos-
pitais municipais de Peruíbe e
Bertioga, sob responsabilidade
das prefeituras.

Para Peruíbe, serão destina-
dos R$ 18,1 milhões para a con-
clusão do novo hospital, que
ofertará 58 leitos a mais ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) re-
gional. Os outros R$ 11,1 mi-

lhões serão aplicados no térmi-
no do Hospital Municipal de
Bertioga, onde 103 leitos serão
implantados.

Outro investimento totaliza
R$ 7,4 milhões para obras de
modernização e ampliação do
Hospital Guilherme Álvaro, em
Santos. O centro de parto nor-
mal será reformado, assim como
a cobertura do pavilhão onde fun-
cionam laboratório de imagem,
centro cirúrgico, clínica obsté-
trica e cirúrgica, pediatria e Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI)
neonatal.

As obras devem ser concluí-
das até o fim de 2020. Também
serão comprados novos equipa-
mentos hospitalares para a UTI,
um arco cirúrgico e geradores
de energia.

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

sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA”
[3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP]. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil.
No Twitter, @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Daniel Annenberg (PSDB) e Fernando Holiday (DEM ex-PFL)

confirmados pra viagem à Israel no início de fevereiro 2020, via
Federação Israelita do Estado de São Paulo. Após estar oficial-
mente nos USA, o mais jovem vereador da história do Parlamen-
to tá cada vez mais internacional

.
PREFEITURA (SP
Conforme antecipado via conta twitter @CesarNetoReal ,

os abutres da política não prevaleceriam sobre Bruno Covas
(PSDB), que ontem teve (do tratamento de um câncer) alta médi-
ca. Está prevalecendo a pomba da paz do Espírito Santo de DEUS
e Jesus como “Médico dos Médicos”

.
ASSEMBLEIA (SP)
Presidente do PATRIOTAS (PEN + PRP) pode anunciar filia-

ção e candidatura (prefeitura paulistana) o deputado Arthur ‘Ma-
mãe Falei’ (expulso do DEM) no início 2020. O advogado do
MBL Rubinho Nunes vem junto e será candidato a vereador em
São Paulo. O vereador Holiday viria na ‘janela’

.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do seu ‘PSDB de centro’) comemora a alta

de Bruno Covas, do tratamento de um câncer. O fato não só re-
força a alta do seu ex-vice-prefeito nas pesquisas qualitativas,
como abre coligação pro PODEMOS, DEM (ex-PFL), REPU-
BLICANOS (ex-PRB), PL, MDB, CIDADANIA (ex-PPS) e PSC

.
CONGRESSO (SP)
Guerrilha diária, sem as mínimas táticas de ataque e defesa,

tanto nos Parlamentos em Brasilia como nos estaduais. Nas bata-
lhas internas, pelos comandos no PSL de Bivar, especialmente
no Estado de São Paulo, tá valendo praticamente tudo pelo domí-
nio enquanto o APB dos Bolsonaro não rola

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipamos, o APB será formado no método pa-

pel, caneta, cartório, como rola em vários partidos - e nas elei-
ções pelo mundo.  Deputado federal (SP) Eduardo Bolsonaro
voltou a liderar a bancada que não quer perder as cadeiras ao sair
do PSL, alegando na Justiça perseguições dos Bivarista

.
PARTIDOS (BR)
Partidos adversários já preparam cobranças tanto ao Bruno

Covas, como pro governador paulista João Doria. O tema central
será desafiar especialmente o prefeito de São Paulo em campa-
nha pela reeleição 2020 a cumprir a promessa de que se Aécio
Neves não deixasse o PSDB, ele (Bruno) deixaria

.
JUSTIÇAS (BR)
Se a Emenda Constitucional pelo voto impresso (sonho de

Leonal Brizola fundador e dono do PDT - agora do Cirismo -
Ciro Gomes) rolar (pelo menos três quintos dos votos no Con-
gresso), eleitor e partidos passarão a ter menos desconfiança sobre
possíveis fraudes no sistema das urnas eletrônicas

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

tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Meda-
lha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de
Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. Correspondência,

O Governador João Doria
anunciou investimentos de R$
494 milhões em obras e servi-
ços para municípios nas áreas de
Habitação, Educação, Sanea-
mento, Turismo, Segurança no
Trânsito, Justiça, Desenvolvi-
mento Regional e Infraestrutu-
ra. A autorização para 1,1 mil
convênios foi confirmada na
quarta-feira (18), na abertura do
2º Seminário de Gestão Públi-
ca, no pavilhão do São Paulo
Expo.

“São Paulo termina seu pri-
meiro ano de governo sem dívi-
das, pagando seus fornecedores
em dia e antecipando R$ 1,1 bi-
lhão em ICMS para que prefei-
tos e prefeitas também pudes-
sem atender demandas munici-

pais. Prometemos e cumprimos
o objetivo de ser um governo
municipalista. Não fazemos ges-
tão partidária ou ideológica, to-
dos os municípios são iguais.
Temos uma única nação, a dos
brasileiros de São Paulo”, disse
Doria a uma plateia de cerca de
1,5 mil pessoas.

Promovido pelo Governo do
Estado, o evento reuniu o Vice-
governador e Secretário de Go-
verno Rodrigo Garcia e os Se-
cretários Marco Vinholi (Desen-
volvimento Regional), Rossieli
Soares (Educação), Flavio Ama-
ry (Habitação), Vinicius Lum-
mertz (Turismo), Paulo Dimas
(Justiça e Cidadania), e Marcos
Penido (Infraestrutura e Meio
Ambiente), além de prefeitos e

abastecimento, instalação de
ecopontos, galpão para recicla-
gem e revisão de planos muni-
cipais de gerenciamento de re-
síduos.

Habitação
No âmbito do programa Pro-

grama Vida Longa, com imóveis
projetados especialmente para
atender as necessidades de ido-
sos em situação de vulnerabili-
dade com 60 anos ou mais e que
vivem preferencialmente sozi-
nhos, a Secretária de Habitação
autorizou a emissão das ordens
de serviços para a construção
dos primeiros cinco conjuntos
residenciais. Nesta primeira fase
do Vida Longa, serão investidos
R$ 11,3 milhões para viabilizar
96 unidades nos municípios de
Barretos (28), Bauru (22), São
José do Rio Pardo (26) e São
Roque (20).

Polícia Civil realiza
megaoperação de
combate a crimes

patrimoniais na capital

Fatecs retificam o gabarito
do Vestibular para o 1º

semestre de 2020

Aumenta circulação de ciclistas em
áreas centrais da capital paulista

Um levantamento sobre o
uso das bicicletas na região
central de São Paulo, feito por
uma empresa de mobilidade
em parceria com a Associação
dos Ciclistas Urbanos de São
Paulo (Ciclocidade), mostrou
que 1.609 ciclistas passaram
pela Rua Líbero Badaró (na in-
tersecção com o Viaduto do
Chá e a Praça do Patriarca), no
bairro da República, ao longo
de 14 horas, no dia 3 deste

mês. O volume é 65% maior
do que o registrado no ano
passado.

Segundo a pesquisa, foram
115 deslocamentos em bicicle-
ta por hora. No dia 27 de novem-
bro, passaram pela Avenida Pau-
lista 3.203 ciclistas, 51% a mais
que no ano passado.

De acordo com o levanta-
mento, o fluxo de mulheres
usando as ciclovias foi de 5% na
República e de 11% na Paulista.

Na República, outro dado da
pesquisa chamou a atenção: em
2010, quando foi realizado o pri-
meiro estudo na região, 20%
dos ciclistas pedalavam na con-
tramão. Este ano, o percentual
caiu para 1%. Isso também ocor-
reu com o número de ciclistas
que trafegavam nas calçadas, que
passou de 27% para 3%.

Metodologia
Segundo a Ciclocidade, o

método usado para fazer a con-

tagem foi desenvolvido pela
Associação Transporte Ativo,
do Rio de Janeiro. O método
consiste no uso de uma plani-
lha com um desenho esquemá-
tico do local, com espaços a
serem preenchidos com a ori-
gem e o destino do ciclista,
além de informações comple-
mentares como acessórios, fai-
xa etária, gênero e tipo de bici-
cleta, entre outros. (Agencia
Brasil)

O gabarito oficial da prova do
processo seletivo das Faculdades
de Tecnologia (Fatecs) do Esta-
do de São Paulo para o primeiro
semestre de 2020, aplicada em 8
de dezembro, foi retificado. As
questões 51 e 52, de Língua Por-
tuguesa, foram anuladas. A infor-
mação também está no site
www.vestibularfatec.com.br.

A lista de classificação geral
e a primeira relação dos convo-
cados para matrícula serão divul-
gadas no dia 14 de janeiro de
2020 na Fatec em que o candida-
to pretende estudar. A informação

também estará na internet.
Se as vagas não forem preen-

chidas na primeira chamada, a se-
gunda lista será afixada apenas na
faculdade, no dia 17 de janeiro. A
matrícula deve ser feita na secre-
taria da Fatec onde o candidato de-
seja estudar, no horário determina-
do pela unidade de ensino, nos dias
relacionados abaixo, desde que não
seja feriado municipal na cidade
onde a Fatec está localizada.

Perderá direito à vaga quem
não fizer a matrícula na data de-
terminada ou deixar de apresen-
tar os documentos exigidos.

O Decap (Departamento de
Polícia Judiciária da Capital) de-
flagrou na quarta-feira (18) uma
megaoperação estruturada para
combater crimes praticados con-
tra o patrimônio. Denominada
Operação “Natal em Foco”, a
ação mobiliza 392 policiais ci-
vis e 195 viaturas para o cum-
primento de 289 mandados de
prisão e de busca e apreensão.

As ações de campo são re-
sultado de um intenso trabalho

de inteligência policial que iden-
tificou indivíduos envolvidos
com crimes patrimoniais e que
atuariam no período das festivi-
dades de final de ano. Os traba-
lhos objetivam retirar de circu-
lação estes elementos. As oito
unidades Seccionais de Polícia
que integram o Decap partici-
pam das diligências. Até o pre-
sente momento foram cumpri-
dos 23 mandados que resultaram
na prisão de 22 pessoas.
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ONU alerta para
incorporação de
milícia às Forças

Armadas
venezuelanas

A alta comissária da Organização das Nações Unidas para
os Direitos Humanos (ONU), Michelle Bachelet, apresentou
na quarta-feira (18) um novo relatório sobre a situação na Ve-
nezuela. Entre os temas abordados estão a liberação de pre-
sos políticos, a falha no acesso à saúde e educação, os altos
índices de violência e a preocupação com uma possível in-
corporação das milícias às Forças Armadas nacionais.

A alta comissária da ONU, em sua apresentação hoje, em
Bruxelas, demonstrou preocupação com apelos de altas auto-
ridades venezuelanas para que continuem a armar as milícias,
bem como a apresentação, no Congresso, de um projeto de
lei que fortalece e incorpora esses grupos às Forças Armadas
Nacionais da Bolívia.

Bachelet afirmou ainda que membros de sua equipe fize-
ram visitas a nove centros de detenção e entrevistaram, de
maneira confidencial, mais de 70 pessoas privadas de liber-
dade. Foram detectados 118 casos (109 homens e nove mu-
lheres) que requerem uma resposta urgente por motivos de
saúde, atrasos em processos judiciais e demora na liberação
de pessoas que já cumpriram suas penas.

“Destaco a liberação em setembro e outubro de 28 pesso-
as (24 homens e quatro mulheres) privadas de liberdade por
motivos políticos e exorto as autoridades a liberar incondici-
onalmente todas as pessoas detidas por motivos políticos,
incluso militares. Reitero meu pedido para que se continue
dando cumprimento às orientações do grupo de trabalho so-
bre detenções arbitrárias”, afirmou Bachelet.

Bachelet relatou atos de assédio, ameaças e detenções pelos
serviços de inteligência e forças de segurança, além de ou-
tros casos de restrição das liberdades públicas que “limitam
o espaço cívico-democrático”, como a detenção de jornalis-
tas.

Economia
Em relação à situação econômica e social, a alta comissá-

ria da ONU afirmou que a crise continua afetando os direitos
dos venezuelanos. De acordo com a Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (Cepal), em 2019, a economia do
país sofrerá uma contração de 25,5%, atingindo uma perda
acumulada do Produto Interno Bruto (PIB) de 62,2% desde
2013.

“Embora nos últimos meses tenha havido melhora no su-
primento de alimentos, apenas a minoria da população com
acesso a divisas estrangeiras pode cobrir regularmente os al-
tos preços dos alimentos devido à hiperinflação e à dolariza-
ção de fato da economia”, relata Bachellet, acrescentando que
o salário mínimo no país cobre apenas 3,5% da cesta básica.

Na apresentação, feita hoje em Bruxelas, Bachelet disse
que sua equipe visitou a cidade de Maracaibo, onde verificou
longas filas para comprar combustível, em meio a prolonga-
dos e repetidos cortes de eletricidade, que também afetam o
abastecimento de água. “Os direitos à saúde e educação tam-
bém foram afetados, principalmente devido à falta de pesso-
al, infraestrutura precária e falta de insumos”.

Segundo Bachelet, durante o mês de novembro, a Cáritas
informou que, nas paróquias mais pobres de 19 estados do país,
11,9% das crianças apresentam sinais de desnutrição aguda –
um aumento de 56% em relação a 2018 – e que 32,6% têm
atrasos de crescimento. A Cáritas também relatou que 48,5%
das gestantes atendidas apresentam deficiências nutricionais.

Violência
Diante da ausência de dados oficiais atualizados e públi-

cos, o Observatório Venezuelano da Violência estimou uma
taxa de 60,3 homicídios violentos por 100 mil habitantes de
janeiro a novembro de 2019. Embora tenha havido uma redu-
ção em relação a 2018, o número segue sendo um dos mais
altos da região.

“Reitero minha preocupação com os níveis de violência
que nos últimos meses também impactaram os líderes políti-
cos locais, como ilustrado pelos assassinatos do ex-vereador
da oposição Edmundo “Pipo” Rada Angulo e do ex-governa-
dor oficialista Johnny Yáñez Rangel. De agosto até hoje, meu
escritório documentou alegações de supostas execuções ex-
trajudiciais por membros das Forças de Ações Especiais
(Faes), principalmente contra jovens, no contexto de opera-
ções de segurança em favelas.”

Bachelet afirmou ainda que vê com preocupação altos ín-
dices de violência e a presença de grupos armados irregulares
envolvidos em exploração ilegal de recursos naturais.

Migrações
A Plataforma de Coordenação das Nações Unidas para Re-

fugiados e Migrantes da Venezuela estima que 4,7 milhões de
venezuelanos deixaram o país e projeta que esse número che-
gará a 6,5 milhões no final de 2020.

“Estou preocupada com o aumento da migração irregular
devido, por um lado, às maiores exigências de entrada em al-
guns países de trânsito e destino, mas também pelas dificul-
dades que o povo venezuelano enfrenta na obtenção de sua
documentação de viagem. Recentemente, as autoridades ve-
nezuelanas aumentaram o custo da emissão de passaportes em
70%, um custo equivalente a 54 salários mínimos. O uso de
rotas mais perigosas e a exposição ao tráfico de pessoas au-
mentaram”, afirmou.

Ano eleitoral
Michelle Bachelet demonstrou preocupação com o pro-

cesso eleitoral de 2020. “É crucial garantir as liberdades pú-
blicas que são fundamentais para criar as condições necessá-
rias para eleições livres, imparciais, credíveis, transparentes
e pacíficas. A esse respeito, estou preocupada com a retirada
da imunidade de cinco deputados da oposição, aumentando o
total para 30 deputados privados de imunidade, bem como com
atos de assédio contra representantes da oposição, incluindo
o presidente da Assembleia Nacional”, afirmou a alta comis-
sária da ONU. (Agencia Brasil)
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O valor do salário mínimo
para 2020, a ser anunciado até
31 de dezembro, ficará acima
dos R$ 1.031 aprovados no Or-
çamento Geral da União, disse
o ministro da Economia, Paulo
Guedes. Em entrevista coletiva
para fazer um balanço de fim de
ano, ele disse que o valor final
dependerá do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC),
que mede a inflação para as fa-
mílias de menor renda. No en-

tanto, o recente repique da infla-
ção deve elevar o mínimo para
um salário maior que o previs-
to.

“Nós temos de anunciar [o
salário mínimo] para o ano se-
guinte, e a cláusula constitucio-
nal é garantir a inflação. Foi
[anunciado] R$ 1.031, mas a
gente sabe que, como INPC re-
picou, vai ser R$ 1.038”, disse
o ministro. Mais tarde, no entan-
to, Guedes afirmou que o valor

pode ser maior, dependendo da
inflação.

O ministro ressaltou que a
Constituição determina a manu-
tenção do poder de compra dos
trabalhadores, sem ganho acima
da inflação. Pela legislação, o
presidente Jair Bolsonaro tem
até 31 de dezembro para editar
o decreto com o valor do salá-
rio mínimo para 2020.

Por causa da alta do dólar
nos últimos meses e da dispara-

da do valor da carne, a inflação
teve uma alta nos últimos meses
do ano. Em novembro, o INPC
fechou em 0,54%, a maior infla-
ção para o mês desde 2015.

O secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, escla-
receu que, para 2020, cada R$ 1
a mais no salário mínimo impac-
ta os gastos da União em cerca
de R$ 320 milhões. (Agencia
Brasil)

Número de empresas inadimplentes
chega a 6 milhões em outubro

O número de empresas
inadimplentes chegou a 6 mi-
lhões em outubro deste ano, o
maior da série histórica, desde
2016, quando a Serasa Experian
começou a fazer o levantamen-
to. O número é 9,1% maior do
que o do mesmo mês do ano pas-
sado, quando havia 5,5 milhões
de empresas nessa condição, e
0,4% maior, quando comparado
com setembro deste ano. A Se-
rasa Experian, autora do levan-

tamento, presta serviços infor-
mativos para apoio na tomada de
decisões das empresas.

Segundo a Serasa, o indica-
dor foi impulsionado pela nega-
tivação de companhias com cin-
co a dez anos de existência, que
representam 30,6% de todas as
organizações com contas em
atraso.

O economista da Serasa Ex-
perian Luiz Rabi explicou que,
enquanto os empreendimentos

mais recentes buscam crédito
para criar e estabilizar os negó-
cios, os mais antigos usam os
valores para crescer. De acordo
com Rabi, com o crescimento
econômico abaixo da expectati-
va em 2019, muitas empresas
não conseguiram transformar os
investimentos em vendas e tor-
naram-se inadimplentes.

O setor de serviços teve re-
presentatividade de 49,8% den-
tre todas as organizações nega-

tivadas em outubro deste ano.
Em seguida, vieram comércio
(40,8%), terceiro setor (0,2%)
e financeiro (0,1%).

Comparando o aumento de
inadimplentes em cada setor com
o resultado do ano anterior, o
número de empresas do terceiro
setor nessa situação aumentou
25,3%. Em seguida, vieram as dos
setores financeiro (11,7%), de
serviços (11,5%) e comércio
(6,2%). (Agencia Brasil)

CNI: aumentam pedidos de patentes
de tecnologias da Indústria 4.0

O número de pedidos de pa-
tentes de tecnologias da Indús-
tria 4.0 no Brasil tem aumenta-
do ao longo da última década, de
acordo com levantamento da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI).

Em 2008, o Brasil registrou
1.202 depósitos de patentes de
invenções relacionadas às tec-
nologias da Indústria 4.0, o que
representa 5% do total de
23.170 pedidos feitos naquele
ano. Já em 2017, o Brasil depo-
sitou 14.634 patentes relaciona-
das à Indústria 4.0, o que repre-
senta 57% do total de 25.658
depósitos no ano.

Para o gerente executivo de
Política Industrial da CNI, João
Emílio Gonçalves, o crescimen-

to no número de pedidos de pa-
tentes relacionadas à Indústria 4.0
reflete uma tendência mundial.
“Para se tornarem líderes nessa
corrida tecnológica, as empresas
têm investido cada vez mais em
pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias habilitadoras da in-
dústria 4.0”, disse. Ele considera
que o Brasil precisa acelerar o
processo de implementação das
tecnologias do setor.

No levantamento da CNI, as
tecnologias dessa indústria fo-
ram divididas em três grupos:
tecnologias centrais, habilitado-
ras e setores de aplicação. So-
mando os três grupos, foram
depositadas 35.196 patentes no
Brasil em 10 anos. A confedera-
ção mostra que os pedidos au-

mentaram de forma significati-
va nos últimos três anos do pe-
ríodo analisado: quase 75% fo-
ram feitos entre 2015 e 2017.

As tecnologias centrais per-
mitem transformar um produto
em dispositivo inteligente co-
nectado à internet. Elas incluem
as tecnologias de hardware, de
software e de conectividade. Já
as tecnologias habilitadoras são
aquelas construídas de forma
complementar às centrais, in-
cluindo inovações relacionadas
à análise de dados, interface com
o usuário, computação 3D, inte-
ligência artificial, sistemas de
localização, sistemas de energia
e sistemas de segurança.

No terceiro grupo, de apli-
cação, estão as tecnologias des-

tinadas aos usuários finais e in-
cluem, por exemplo, artigos pes-
soais, como de monitoramento
de saúde ou de entretenimento,
e inovações para as residências,
como sistemas de alarme, ilumi-
nação e aquecimento inteligen-
tes. Na indústria, são tecnologi-
as digitais que permitem aumen-
to da produtividade e uma pro-
dução mais eficiente, explicou
a CNI.

“Além do desenvolvimento
de tecnologias da Indústria 4.0,
temos no Brasil o desafio de
adotá-las com rapidez, a fim de
reduzirmos a diferença de pro-
dutividade existente entre o Bra-
sil e seus principais competido-
res internacionais”, acrescentou
Gonçalves. (Agencia Brasil)

Economia crescerá pelo menos
2% em 2020, diz Guedes

A economia crescerá pelo
menos 2% em 2020, disse há
pouco o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em entrevista
coletiva para fazer o balanço de
fim de ano da pasta, o ministro
se disse otimista com a evolu-
ção da economia e afirmou que
as reformas estruturais para re-
duzir os gastos públicos estão
começando a dar frutos.

“O PIB [Produto Interno Bru-
to] crescerá no mínimo 2% ano
que vem. Essa é uma estimativa
conservadora da nossa parte.
Acreditamos que a economia
crescerá pelo menos o dobro
deste ano. Se 2019 fechar com
1,2% [de crescimento do PIB],
[a economia] crescerá 2,4% em
2020”, explicou o ministro.

A estimativa de 2% apresen-
tada por Guedes está mais con-
servadora que a das instituições
financeiras. Na última edição do
boletim Focus, pesquisa com
instituições financeiras divulga-
da toda semana pelo Banco Cen-
tral, os analistas de mercado

acreditavam em crescimento de
1,12% do PIB em 2019 e de
2,25% em 2020.

Para Guedes, o crescimento
da economia brasileira próximo
de 1% em 2019 não foi surpre-
sa. Em janeiro, o boletim Focus
previa expansão de 2,53% da
economia para este ano, mas o
ministro disse que as expectati-
vas só começaram a ser ajusta-
das após a aprovação da reforma
da Previdência. “Como a econo-
mia ia crescer se a gente ainda
não tinha aprovado a reforma?”,
questionou.

O ministro ressaltou que a
aprovação da reforma da Previ-
dência foi essencial para que os
juros de longo prazo caíssem, o
que resultará em taxas baixas
para os próximos anos. “A pri-
meira torre que derrubamos foi
a da Previdência Social, que era
uma fábrica de privilégios insus-
tentáveis”, ressaltou.

Segundo Guedes, a econo-
mia de R$ 800 bilhões para a
União nos próximos dez anos

proporcionada pela reforma
mostra que o Congresso está
comprometido com as mudan-
ças estruturais da economia e
que a Previdência, com gastos
em torno de R$ 700 bilhões por
ano, era a principal fonte de de-
sequilíbrio fiscal.

Juros
O ministro destacou que a

aprovação da reforma da Previ-
dência levou à diminuição dos
juros da dívida pública, o segun-
do maior gasto federal, que con-
some cerca de R$ 400 bilhões
por ano. Além das mudanças na
Previdência, Guedes destacou a
devolução de recursos de ban-
cos públicos para o Tesouro e as
privatizações de subsidiárias de
estatais como fatores que ajuda-
ram a reduzir as despesas com
juros e a segurar o endividamen-
to público.

“Nossa segunda grande tor-
re são os gastos da dívida públi-
ca. Vamos despedalar os bancos
públicos, mandando de volta
[para o Tesouro] a dívida que eles
têm com a União. Desacelera-
mos o endividamento com ban-
cos públicos devolvendo dinhei-

ro. O secretário Salim Mattar
está privatizando. Assim estamos
desacelerando o endividamento
em forma de neve”, disse.

A terceira fonte de controle
dos gastos públicos que o minis-
tro prometeu reduzir são as des-
pesas com o funcionalismo pú-
blico, que consomem em torno
de R$ 300 bilhões por ano. Se-
gundo Guedes, a não reposição
de servidores que se aposentam
ou saem do governo reduziu o
número de funcionários federais
de 640 mil em janeiro para 610
mil agora. Além disso, ele citou
o congelamento dos salários,
previsto no pacto federativo,
como instrumento para contro-
lar a folha de pagamento.

“A terceira torre é o gasto
com o funcionalismo. Nos últi-
mos 15 ou 16 anos, os servido-
res tiveram, em média, reajustes
de 50% acima da inflação, com
aposentadorias generosas. Te-
mos um shutdown [congelamen-
to de serviços públicos] à brasi-
leira. Em vez de parar de pagar
todo mundo, é só não dar aumen-
to. Está lá no pacto federativo”,
explicou. (Agencia Brasil)

Inflação do aluguel é
de 7,27% em 12 meses,
diz pesquisa da FGV

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste de contratos de alu-
guel, registrou inflação de
2,06% na segunda prévia de
dezembro. Na segunda prévia
de novembro houve deflação
de 0,01%, segundo dados da
Fundação Getulio Va rgas
(FGV).

Em 12 meses, o IGP-M
acumula inflação de 7,27%. A
alta da taxa de novembro para
dezembro foi puxada pelos

preços no atacado e no vare-
jo. O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que mede o ata-
cado, subiu de -0,06% para
2,85%. Já o Índice de Preços
ao Consumidor, que mede o
varejo, subiu de 0,03% para
0,74%.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção não regis-
trou variação de preços em de-
zembro. Em novembro, houve
inflação de 0,24%. (Agencia
Brasil)
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Por 7 votos a 3, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu,
na quarta-feira (18), considerar
crime o não pagamento do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), de-
vidamente declarado. O impos-
to é a principal fonte de receita
dos estados, cobrado pela mo-
vimentação de mercadorias e
serviços, devendo ser recolhi-
do e repassado ao governo por
uma empresa na venda de algum
produto ou serviço.

Conforme a decisão, os
responsáveis por empresas que
não repassarem ao estado o
valor recolhido de ICMS co-
brado no preço de mercadori-
as poderão ser processados
pelo crime de apropriação in-
débita tributária, com base no
artigo 2º, inciso II, da Lei
8.137/90. Antes da decisão, a
falta de pagamento não era re-
conhecida como crime tributá-
rio, mas como simples inadim-
plemento do valor.

O dispositivo definiu como
crime tributário “deixar de re-

colher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição so-
cial, descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de
obrigação e que deveria reco-
lher aos cofres públicos”.

A decisão deverá atingir os
contribuintes que, de forma
contumaz e com dolo de apro-
priação, deixaram de repassar o
ICMS aos governos estaduais.

A pena prevista para o cri-
me é de seis meses a dois anos
de detenção, no entanto, são
suspensas mediante o paga-
mento da dívida ou pela adesão
a programas de refinanciamen-
to de dívidas (Refis).

Votos
A maioria dos ministros se-

guiu voto do relator ministro
Luís Roberto Barroso, na ses-
são de 11 de dezembro, pri-
meiro dia do julgamento. No
entendimento do ministro, o
ICMS não faz parte do patrimô-
nio da empresa, que é mera de-
positária do valor , devendo re-
passá-lo à Receita estadual.

O entendimento foi acom-

panhado pelos ministros Luiz
Fux, Alexandre de Moraes,
Rosa Weber , Edson Fachin,
Cármen Lúcia e o presidente
da Corte, Dias Toffoli.

Os ministros Gilmar Men-
des, Ricardo Lewandowski e
Marco Aurélio se manifesta-
ram contra a criminalização,
por entenderem que a conduta
não foi tipificada na lei de cri-
mes tributários, sendo apenas
uma dívida fiscal.

Entenda
A Corte julgou um recurso

de um empresário de Santa Ca-
tarina que declarou o recolhi-
mento de R$ 30 mil de ICMS,
mas não pagou o valor. O con-
tribuinte foi acusado do crime
de apropriação indébita tribu-
tária, mas foi absolvido na pri-
meira instância da Justiça. Na
sentença, o magistrado enten-
deu que não pagar ICMS é
mero inadimplemento do im-
posto. Dessa forma, o empre-
sário não pode ser processado
criminalmente pelo fato.

Porém, o Superior Tribunal

de Justiça (STJ) mudou enten-
dimento no caso e decidiu que
o não pagamento do ICMS é cri-
me de apropriação indébita tri-
butária. Insatisfeita com a deci-
são, a defesa do comerciante
recorreu ao STF. O processo
julgado foi o RHC 163.334.

Dívidas
A possibilidade de punição

criminal será uma das formas
de estados que estão em difi-
culdades financeiras tentarem
receber o ICMS devido.

O julgamento tratou da mo-
dalidade de ICMS-Próprio. De
acordo com informações envi-
adas ao STF pelo Comitê Na-
cional de Secretários de Fa-
zenda (Consefaz), todos os es-
tados têm devedores contuma-
zes do imposto, ou seja, con-
tribuintes que não repassam o
tributo estadual rotineiramen-
te. Segundo o Consefaz, em
2018, o calote no Maranhão
foi de R$ 4,6 bilhões, no Rio
Grande do Sul, de R$ 2 bi-
lhões, e de R$ 1 bilhão, no Rio
de Janeiro. (Agencia Brasil)

Pagamentos da saúde no Rio
estão sendo regularizados

Após a audiência de ontem
(17) no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) da 1ª Região, os
pagamentos para as organiza-
ções sociais (OSs) que gerem
algumas unidades de saúde da
prefeitura do Rio de Janeiro co-
meçam a voltar ao normal, com
mais de dois meses de salários
atrasados. Porém, a paralisação
da categoria está mantida por
enquanto.

Segundo a prefeitura, os re-
passes estão sendo feitos dire-
tamente pelo TRT, responsável
pelo bloqueio de R$ 300 mi-
lhões nas contas do município.
Desde sexta-feira (13), os re-
passes estão sendo feitos para as
OSs. O tribunal informou que
não vai fornecer detalhes sobre
a movimentação do processo,
que corre na Seção de Dissídios
Coletivos.

Nesta quinta-feira (19) será
feita uma nova audiência do TRT,
para que as OSs comprovem os
repasses aos trabalhadores ter-
ceirizados.

Manifestação
No fim da manhã desta quar-

ta-feira (18), os sindicatos orga-
nizaram uma manifestação em
frente ao prédio da prefeitura, na
Cidade Nova, região central do
Rio de Janeiro, para cobrar o pa-
gamento dos salários atrasados.

Segundo a presidente do Sin-
dicato dos Enfermeiros (Sin-
denfrj), Mônica Armada, os pa-
gamentos estão sendo feitos aos
poucos. “Está acontecendo o ar-
resto, pouco a pouco, ele é ato
contínuo, o dinheiro tem caído.
Quando é feito o arresto vai di-
reto para as OSs e estão sendo
pagos os trabalhadores. Tem gen-
te que já tem os salários de ou-
tubro e novembro pagos, outros
já tiveram o décimo terceiro,
outros só outubro. A gente es-
pera que hoje ao longo do dia
isso se normalize bastante”, dis-
se Mônica.

A presidente do sindicato
explica que foi pedido à Justiça
que se priorize o salário dos tra-
balhadores. “A gente pediu uma

prioridade ontem na audiência,
que assim que o dinheiro entre
para a OS, que seja priorizado o
pagamento dos trabalhadores, e
não os serviços, o INSS, essas
coisas deixa para depois. Pagar
primeiro os salários. Tem OS
que já recebeu, então estão pri-
orizando para as outras que ain-
da não receberam. Pela conta do
desembargador, ontem 95% já
haviam sido pagos.”

De acordo com Mônica, a
greve, iniciada no dia 10, está
mantida até que se tenha certeza
de que os trabalhadores foram
pagos. “A gente manteve a para-
lisação de 100% nas clínicas da
família e ambulatórios e nos
hospitais de urgência e emer-
gência a gente está com 30%. A
gente vai fazer nova assembleia
após a audiência, porque a gente
quer ter a certeza de que isso vai
ser pago, a gente está vendo eles
entrarem no TST para acabar
com o arresto. Então até amanhã
mantemos o esquema de greve.”

A presidente do sindicato

disse que muitos trabalhadores
ficaram endividados devido aos
atrasos e que os estatutários tam-
bém estão sofrendo, devido ao
não pagamento da segunda par-
cela do décimo terceiro salário.
O diretor do Sindicato Estadual
dos Profissionais de Educação
(Sepe), Luciano Barboza, disse
que a categoria se sentiu desres-
peitada pela decisão da prefei-
tura e se uniu ao protesto dos
profissionais da saúde.

“A situação é de revolta com-
pleta. Já cumprimos o nosso ano
letivo, estávamos entrando num
processo de recesso escolar e
somos surpresos com o não pa-
gamento da segunda parcela do
décimo terceiro. Essa parcela é
fundamental para que se garan-
tam as festas de final de ano,
Natal, presente das crianças. A
gente sente como um cuspe na
cara. A gente fez o nosso traba-
lho e o Poder Executivo não
cumpre a sua tarefa de pagar em
dia os servidores”, disse Barbo-
za. (Agencia Brasil)

Presidente Bolsonaro sanciona
Lei do Médicos pelo Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que cria o progra-
ma Médicos pelo Brasil no iní-
cio da tarde de quarta-feira (18),
no Palácio do Planalto. O progra-
ma substituirá o Mais Médicos,
criado em 2013.

Ao todo, o Ministério da Saú-
de prevê 18 mil vagas para médi-
cos em todo o país, principalmen-
te em municípios pequenos e dis-
tantes dos grandes centros urba-
nos. Segundo a pasta, esse núme-
ro amplia em 7 mil vagas a oferta
atual de médicos em municípios
onde há os maiores vazios assis-
tenciais do Brasil. O programa
também vai formar médicos es-
pecialistas em Medicina de Fa-
mília e Comunidade.

Em coletiva de imprensa, o
ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, informou que os pri-
meiros médicos contratados pelo
novo programa começarão a tra-
balhar em cerca de quatro meses.

“Já iniciamos a construção do
processo seletivo, esperamos tra-
balhar com isso no mês de feve-
reiro, para chegarmos com os
primeiros profissionais aproxi-
madamente no mês de abril, por-
que é o tempo de fazer, corrigir,
publicar, ver as questões que nor-
malmente são questionáveis em
relação ao resultado, homologar
e já começar a colocar os médi-
cos nos locais de mais difícil
provimento do país”, afirmou.

Contratação
Os aprovados no programa

serão alocados em unidades de
saúde pré-definidas pelo minis-
tério e terão dois anos para reali-
zar curso de especialização em
Medicina de Família e Comuni-
dade. O valor da bolsa-formação
que eles receberão será de R$ 12
mil mensais e gratificação de R$
3 mil adicionais para locais re-
motos ou R$ 6 mil adicionais para
distritos indígenas, além de loca-

lidades ribeirinhas e fluviais.
Para a função de tutor médi-

co, serão selecionados especia-
listas em Medicina de Família e
Comunidade ou de Clínica Mé-
dica. Após aprovação em proces-
so seletivo, estes profissionais
serão contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) e serão responsáveis
pelo atendimento à população nas
unidades definidas e pela super-
visão dos demais médicos duran-
te o período do curso de especi-
alização.

Os contratos com carteira
assinada podem variar entre qua-
tro níveis salariais que variam
entre R$ 21 mil e R$ 31 mil, já
incluído os acréscimos por de-
sempenho que pode variar entre
11% a 30% do salário - medido
pela qualidade de atendimento e
satisfação da população - e difi-
culdades do local. O valor tam-
bém inclui gratificação (R$ 1 mil
por mês) para os médicos que
acumularem o cargo de tutor.
Além disto, há previsão de pro-
gressão salarial a cada três anos
de participação no programa.

Ao contrário do programa
anterior, o Mais Médicos, no
Médicos pelo Brasil todos os
selecionados deverão ter regis-
tro nos Conselhos Regionais de
Medicina (CRM).

Revalida
O presidente Bolsonaro de-

cidiu vetar a proposta aprovada
pelo Congresso Nacional, no
mês passado, que permitiria a re-
alização do exame de revalidação
de diplomas para médicos forma-
dos no exterior, o Revalida, tam-
bém por faculdades privadas. Ser
aprovado no Revalida é uma con-
dição obrigatória para que médi-
cos que não tenham diplomas
expedidos no Brasil possam ter
registro no CRM e exercer a pro-
fissão no país.

Segundo o texto aprovado
pelo Legislativo, as faculdades
privadas que poderiam revalidar
os diplomas estrangeiros seriam
aquelas com notas 4 e 5 no Exa-
me Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade), e que ofere-
cessem cursos de medicina. Com
o veto, apenas instituições públi-
cas de ensino mantém a prerro-
gativa de revalidação.

Maior oferta
A lei ainda autoriza a criação

da Agência para o Desenvolvimen-
to da Atenção Primária à Saúde
(Adaps), que será responsável pela
seleção e contratação dos profis-
sionais que atuarão no programa.
Caberá ao Ministério da Saúde a
seleção dos municípios de desti-
no dos médicos contratados.

Para classificação dos locais,
o novo programa foi elaborado a
partir da metodologia do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), baseada em es-
tudo da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Os municípios
são divididos em cinco categori-
as: rurais remotos, rurais adja-
centes, intermediários remotos,
intermediários adjacentes e urba-
nos. Serão priorizados os muni-
cípios rurais remotos, rurais ad-
jacentes e intermediários remo-
tos que, juntos, concentram 3,4
mil cidades, além das unidades de
Saúde das Famílias ribeirinhas e
fluviais e dos Distritos Sanitári-
os Especiais Indígenas (DSEIs).

Com esse novo cálculo, a ex-
pectativa do ministro da Saúde é
praticamente dobrar o número de
médicos em áreas remotas em
relação ao que havia no progra-
ma Mais Médicos. “No progra-
ma anterior, você tinha 7 mil no
Norte e Nordeste. Na simulação,
pelos indicadores técnicos, nós
devemos chegar a 13,8 mil no
Norte e Nordeste, nas áreas de

mais difícil provimento no Bra-
sil, quase que dobra”, disse Man-
detta.

O programa Médicos pelo
Brasil seguirá coexistindo com o
Mais Médicos, até que todas as
18 mil vagas do novo programa
sejam preenchidas e os contratos
anteriores cheguem ao fim.

“Nós tivemos o cuidado de
não acabar, não extinguir a lei an-
terior, exatamente porque até que
esse sistema vá fazendo a sele-
ção e vá conseguindo lotar e as
pessoas vão se radicando, a gen-
te fica com aquela possível vál-
vula de escape, que é um proces-
so simplificado”, explicou o mi-
nistro da Saúde.

Cubanos
Com a nova lei, os profissio-

nais cubanos que atuaram no Mais
Médicos poderão ser reincorpo-
rados ao programa, por um prazo
improrrogável de dois anos, des-
de que atendam aos seguintes re-
quisitos: estar no exercício de suas
atividades no Programa Mais Mé-
dicos, no dia 13 de novembro de
2018; ter sido desligado do Pro-
grama em razão do fim do acordo
de cooperação entre o Ministério
da Saúde Pública de Cuba e a Or-
ganização Pan-Americana da Saú-
de (OPAS); ter permanecido em
território nacional até a data da
publicação da Medida Provisória
nº 890 (Programa Médicos pelo
Brasil) na condição de naturaliza-
do, residente ou com pedido de re-
fúgio.

Segundo o ministro da Saú-
de, dos pouco mais de 8 mil mé-
dicos cubanos que chegaram a
trabalhar no país pelos Mais Mé-
dicos, cerca 2 mil permaneceram
no país e poderão ser reincorpo-
rados ao programa por até dois
anos. Para seguirem atuando no
país depois desse período, será
exigida aprovação no Revalida.
(Agencia Brasil)

O ano de 2018 teve a mais
intensa queda dos últimos seis
anos no número de associados a
sindicatos, mostra pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Segundo o
instituto, mesmo com o aumen-
to de cerca de 1,3 milhão na po-
pulação ocupada, os sindicatos
perderam mais de 1,5 milhão de
associados no ano passado.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD) sobre merca-
do de trabalho, que teve infor-
mações adicionais divulgadas
na quarta-feira (18). Segundo a
PNAD, o percentual da popu-
lação ocupada filiada a sindica-
tos vem caindo desde 2012,
quando era de 16,1%, e teve
sua queda mais intensa no ano
de 2018, quando chegou a
12,5%. Nos seis anos analisa-
dos, os sindicatos perderam
quase 2,9 milhões de associa-
dos, grupo que chegou ao total
de 11,5 milhões em 2018.

Analista da Coordenação de
Trabalho e Rendimento do
IBGE, Adriana Beringuy diz
que diferentes fatores vêm pu-
xando essa queda. “Sabemos
que essa população ocupada que
cresce é muito calcada em tra-
balhadores por conta própria e
empregados sem carteira assi-
nada. Esses dois segmentos,
tradicionalmente, não têm uma
grande mobilização sindical”,
afirma ela, que também identi-
fica a reforma trabalhista, que
passou a vigorar em novembro
de 2017, como fator que pode
ter contribuído para a redução
do número de associados em
2018. Apesar disso, a pesqui-
sadora pondera que não é pos-
sível especificar quantos pon-
tos percentuais dessa queda
podem ter relação com a mu-
dança nas regras e quantos se
devem à redução dos empregos
com carteira assinada.

Os empregados do setor
público têm a mais alta taxa de
associação a sindicatos, com
25,7%, seguidos pelos traba-
lhadores do setor privado com
carteira assinada, com 16%.
Entre os trabalhadores domés-
ticos, apenas 2,8% estão asso-
ciados, e, entre os trabalhado-
res do setor privado sem car-
teira assinada, o percentual é de
4,5%. Os que atuam por conta
própria também estão bem
abaixo da média nacional de
sindicalização, com 7,6%.

As regiões Norte e Centro-
Oeste têm os menores percen-
tuais de população ocupada sin-
dicalizada, com 10,1% e
10,3%, respectivamente. As
duas regiões tiveram as maio-
res quedas no contingente de
sindicalizados em 2018, che-
gando a uma redução de 20%
em relação a 2017.

Já o Nordeste tem o maior
percentual do país, com 14,1%
da população ocupada sindica-
lizada. Na região, estão os úni-
cos estados em que houve au-
mento do contingente de sin-
dicalizados em 2018: Pernam-
buco, Sergipe e Piauí.

Em relação a gênero, o
IBGE mostra que a população

Sindicatos perderam
1,5 milhão de

associados em 2018,
mostra IBGE

ocupada masculina é mais sin-
dicalizada que a feminina, com
uma diferença de 12,6% para
12,3%. Somente no Nordeste
as trabalhadoras são mais sin-
dicalizadas que os homens,
com 14,9% contra 13,5%.

A queda registrada em 2018
fez com que todas as atividades
da economia atingissem o me-
nor patamar de sindicalização da
série histórica iniciada em
2012. Os setores em que a taxa
de sindicalização é mais eleva-
da são a administração pública,
defesa e seguridade social, edu-
cação, saúde humana e serviços
sociais, em que o percentual
chega a 22%. Em segundo lu-
gar vem o grupamento de agri-
cultura, pecuária, produção flo-
restal, pesca e aquicultura, com
19,1%. Na Indústria geral, o
percentual é de 15,2%.

Depois dos serviços do-
mésticos (2,8%), as menores
taxas de sindicalização estão na
construção (5,2%), outros ser-
viços (5,3%) e alojamento e
alimentação (5,7%).

A queda no número de as-
sociados também foi registra-
da entre todos os níveis de es-
colaridade. As taxas de popula-
ção ocupada sindicalizada che-
garam, em 2018, a 10,4% no
Fundamental incompleto, 8,1%
no Fundamental completo,
11,5% no Médio completo e
20,3% no Superior completo.

CNPJ
O IBGE também verificou

que 19,4% das pessoas que tra-
balham por conta própria têm
Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ). Esse percen-
tual cresceu entre 2012 e 2018,
quando chegou ao maior índice
da série histórica, mesmo após
pequena queda em 2017.

Entre os empregadores, a
cobertura do CNPJ chegou a
82,5% em 2015 e vem caindo
desde então, encerrando 2018
em 79,4%.

A Região Sul tem os maio-
res percentuais de CNPJ para
esses dois grupos (com 28,8%
e 87%), e a Região Norte, os
menores (7,5% e 59,3%).

O crescimento do CNPJ
entre os empregados por con-
ta própria se dá com mais in-
tensidade nos mesmos setores
em que o número de emprega-
dores mais cai: indústria, co-
mércio e construção.

Outro movimento captado
pela pesquisa é a queda na pro-
porção da população ocupada no
setor privado que trabalha em es-
tabelecimentos dos próprios
empreendimentos que a empre-
gam, como lojas, fábricas e es-
critórios. Esse percentual vem
caindo desde 2014 e chegou a
59,8% em 2018, o que está as-
sociado à redução do emprego
com carteira assinada em setores
como a indústria e a construção.

Já o pessoal ocupado em
fazenda, sítio ou granja tam-
bém está em queda, puxado
pelos resultados do Nordeste,
onde esse movimento é mais
intenso. O percentual de traba-
lhadores do setor privado nes-
ses locais chegou a 10,7% em
2018. (Agencia Brasil)
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ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/10/2019
1. Data Hora e Local: Realizada em 31/10/2019, às 10h, na sede social da ímpar Serviços Hospitalares S.A., localizada na Cidade e Estado de SP, na Av. Paulista, 2.208, 8º andar, Conjunto 81, 
CEP 01.310-200 (“Companhia”). 2. Convocacão e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), por estar presente à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Sr. 
George Schahin - Presidente, Sr. Luiz Alves Filho - Secretário. 4. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 59, caput, da Lei das S.A., em conformidade com o disposto no estatuto social da Companhia, 
deliberar sobre: (i) a realização da 1ª emissão (“Emissão”) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da Companhia (“Debêntures”) no valor 
total de R$ 600.000.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo definida), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7/12/1976, 
conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, da 1ª Emissão da Ímpar Serviços Hospitalares S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora das Debêntures 
e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“Agente Fidu-
ciário” e “Debenturistas”, respectivamente); (ii) a autorização à prática, pelos diretores da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formali-
zação da Emissão e da Oferta, observado o disposto no item 5.2 abaixo, inclusive, mas não se limitando (a) à contratação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobili-
ários para a realização da Oferta (“Coordenadores”), sendo uma delas a instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), mediante a celebração de contrato de distribuição (“Contrato de 
Distribuição”); (b) à contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao Banco Liquidante (conforme abaixo definido), ao Escriturador (conforme abaixo de-
finido), aos assessores legais, ao Agente Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; (c) 
à celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), bem como à celebração de todos os demais documentos relacionados à Emissão e à Oferta, e 
eventuais aditamentos, além da prática de todos os atos necessários à da Emissão e da Oferta, e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus repre-
sentantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) e (ii) acima mencionados. 5. Deliberacões: Instalada a assembleia, após a dis-
cussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a Emissão e a Oferta, com 
as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (i) Número da Emissão: As Debêntures representam a primeira 
emissão de debêntures da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$600.000.000,00, na Data de Emissão; ( iii) Quantidade: Serão emitidas 600.000 Debêntures; 
(iv) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (v) Séries: A Emissão será realizada em série única; (vi) 
Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titu-
laridade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista; (vii) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações 
de emissão da Companhia; (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., sem garantia e sem preferência; (ix) Data de Emissão: Para todos 
os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será definida no âmbito da Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (x) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de venci-
mento antecipado e resgate antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 5 anos contados da 
Data de Emissão (“Data de Vencimento”); (xi) Prazo de Subscrição: Respeitado o atendimento dos requisitos a serem descritos na Escritura de Emissão, as Debêntures serão subscritas, a 
qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Oferta, limitado a 24 meses contados da data de início da Oferta, observado o disposto nos artigos 7º-A 8º, §2º, e 8º-A da Instrução 
CVM 476; (xii) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralizacão: As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, adminis-
trado e operacionalizado pela B3 (“MDA”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3, por, no máximo, 50 Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), observado o 
público-alvo da Oferta nos termos da Escritura de Emissão, à vista, no ato da subscrição (“Data de Integralização”), e em moeda corrente nacional. O preço de subscrição e integralização das 
Debêntures (i) na 1ª Data de Integralização (“Primeira Data de Integralização”) será o Valor Nominal Unitário e (ii) nas Datas de Integralização posteriores à Primeira Data de Integralização, o 
Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a respectiva Data de Integralização, no 
caso das integralizações que ocorram após a Primeira Data de Integralização, podendo, ainda, em qualquer Data de Integralização, serem subscritas com deságio, sendo certo que, caso aplicável, 
o deságio será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma mesma Data de Integralização (“Preço de Integralização”); (xiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, amortização extraordinária e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntu-
res, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 3 parcelas, sendo: (a) a primeira parcela, no valor correspon-
dente a 33,3333% do saldo do Valor Nominal Unitário, devida na data a ser estabelecida na Escritura de Emissão; (b) a segunda parcela, no valor correspondente a 50,0000% do saldo do Valor 
Nominal Unitário, devida na data a ser estabelecida na Escritura de Emissão; e (c) a terceira parcela, no valor correspondente a 100,0000% do saldo do Valor Nominal Unitário, devida na Data de 
Vencimento; (xiv) Remuneração: A remuneração das Debêntures será a seguinte: (a) Atualização monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; e (b) 
Juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada 
de 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diaria-
mente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) (“Taxa Dl”), acrescida de um spread ou sobretaxa a ser definido de acordo 
com o Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), e, em qualquer caso, limitado a 0,89% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumu-
lativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efeti-
vo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização extraordinária das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, nas datas a serem estabelecidas na 
Escritura de Emissão. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão. Os demais termos e condições aplicáveis à Remuneração serão des-
critos na Escritura de Emissão; (xv) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; (xvi) Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, a partir da data a ser estabelecida na Escritura de Emissão, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos a serem previstos na Escritura de 
Emissão ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, à instituição prestadora dos serviços de banco liquidante e dos serviços 
de escrituração das Debêntures, qual seja, o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, SP, no Núcleo Cidade de Deus s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Banco Liquidante” e “Escriturador”, cujas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Liquidante ou o Escri-
turador na prestação dos serviços relativos à Emissão e às Debêntures) e à B3, de, no mínimo, 5 Dias Úteis da data do evento, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate 
Antecipado Facultativo”), com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento (a) do Valor Nominal Unitário ou saldo Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das 
Debêntures a serem resgatadas, acrescido; (b) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo; (c) de prêmio, calculado de acordo com a fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão 
(“Prêmio”); e (d) dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido) devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, se o caso. Não será permitido o resgate antecipado fa-
cultativo parcial das Debêntures. Os demais termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo serão descritos na Escritura de Emissão; (xvii) Amortização Extraordinária Facultativa: A 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da data a ser estabelecida na Escritura de Emissão, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos a 
serem estabelecidos na Escritura de Emissão ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidan-
te e à B3, de, no mínimo, 5 Dias Úteis da data do evento, realizar amortização extraordinária do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso 
(“Amortização Extraordinária Facultativa”), mediante o pagamento (a) de parcela a ser amortizada do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, limitada a 98% 
do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescida; (b) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de 
pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa, de forma proporcional à porcentagem do Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, que será pago; (c) do Prêmio, calculado de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão, e (d) dos Encargos 
Moratórios devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária Facultativa. Os valores pagos a título de Amortização Extraordinária Facultativa serão sempre imputados de forma pro-
porcional ao valor das parcelas vincendas de amortização do saldo do Valor Nominal Unitário constantes da Escritura de Emissão, de forma automática e independentemente de qualquer forma-
lidade adicional (inclusive independentemente de qualquer aditamento à Escritura de Emissão), mantendo-se inalteradas as datas de pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário. Os 
demais termos e condições da Amortização Extraordinária Facultativa serão descritos na Escritura de Emissão; (xviii) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a seu ex-
clusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a 
todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar ou não o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo 
com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta Facultativa de Resgate Antecipado”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por 
seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado corresponderá ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, que não poderá ser negativo. Caso a Oferta Fa-
cultativa de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures, e a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado seja maior do 
que a quantidade à qual a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada, então o resgate antecipado será realizado mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário, 
sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas anteci-
padamente serão realizadas fora do âmbito da B3. Os Debenturistas sorteados serão informados pela Companhia, por escrito, com, no mínimo, 3 Dias Úteis de antecedência da data de resgate 
sobre o resultado do sorteio. Os demais termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado serão descritos na Escritura de Emissão; (xix) Aquisição Facultativa: A Companhia pode-
rá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, desde que observe o disposto no artigo 55, §3º , da Lei das S.A., no artigo 13 e, conforme aplicável, no artigo 15 da Instrução CVM 476 e na regulamen-
tação aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As 
Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais De-
bêntures; (xx) Direito ao Recebimento dos Pagamentos: Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão aqueles que 
forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (xxi) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, serão realizados pela Companhia (a) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor 
Nominal Unitário, à Remuneração, a prêmio de pagamento antecipado e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; 
e (ii) nos demais casos, por meio do Escriturador ou na sede da Companhia, conforme o caso; (xxii) Prorrogacão dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão até o 1º Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos 
valores a serem pagos; (xxiii) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos a serem previstos na Escri-
tura de Emissão, sem prejuízo a Remuneração, incidirão sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de 
mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória, de natureza não compensatória, de 2% (“Encargos 
Moratórios”); (xxiv) Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer obrigações pecuniárias nas datas a serem 
previstas na Escritura de Emissão ou em qualquer comunicação realizada ou aviso publicado nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão não lhe dará o direito a qualquer acréscimo 
no período relativo ao atraso no recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento; (xxv) 
Publicidade: Todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser comunicados, na forma de aviso, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “O Dia SP”, sempre 
imediatamente após a realização ou ocorrência do ato a ser divulgado. A Companhia poderá alterar o jornal acima por outro jornal de grande circulação que seja adotado para suas publicações 
societárias, mediante comunicação por escrito ao Agente Fiduciário e a publicação, na forma de aviso, no jornal a ser substituído; (xxvi) Agência de Classificacão de Risco (Rating): Será contrata-
da agência de classificação de risco (rating) (“Agência de Rating”), a qual atribuirá rating nacional para as Debêntures e para a Emissora, conforme o caso. Durante o prazo de vigência das De-
bêntures, a Companhia deverá manter contratada a Agência de Rating para a atualização anual, até a Data de Vencimento, da classificação de risco (rating) das Debêntures e da Emissora, con-
forme o caso, em atendimento aos termos a serem dispostos na Escritura de Emissão e observado que a classificação de risco (rating) deverá permanecer publicada e vigente durante todo o 
prazo de vigência das Debêntures; (xxvii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados, para (i) investimentos (aquisição 
de equipamentos); (ii) capital de giro e (iii) refinanciamento (alongamento) de suas dívidas; (xxviii) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública de 
distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do Contrato de 
Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, de forma individual e não solidária, nos termos a serem 
previstos no Contrato de Distribuição (“Garantia Firme”); (xxix) Público-Alvo da Oferta: O público-alvo das Debêntures serão aqueles investidores referidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 
539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”); (xxx) Plano de Distribuição: Os Coordenadores organizarão a distribuição e colocação das Debêntures, observado o dispos-
to na Instrução CVM 476, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores Profissionais, seja justo e equitativo; e (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos 
clientes dos Coordenadores. O plano de distribuição será fixado pelo Coordenadores, em conjunto com a Companhia, levando em consideração suas relações com investidores e outras conside-
rações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia (“Plano de Distribuição”). O Plano de Distribuição será estabelecido mediante os seguintes termos: (a) Os 
Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição de Debêntures por, no máximo, 50 Investidores Profissionais, nos termos do 
artigo 3º, incisos I e II, da Instrução CVM 476; (b) Os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor 
serão considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos no item (a) acima, conforme disposto no artigo 3º, §1º, da Instrução CVM 476; (c) Não existirão reservas antecipadas, 
nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a subscrição das Debêntures; (d) Não será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será firmado contrato de estabilização de preços 
com relação às Debêntures; (e) Serão atendidos os clientes Investidores Profissionais dos Coordenadores que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, tendo em vista a relação dos 
Coordenadores com esses clientes, bem como outros investidores, desde que tais investidores sejam Investidores Profissionais, e assinem a Declaração de Investidor Profissional (conforme 
abaixo definida); (f) O prazo de colocação e distribuição pública das Debêntures seguirá as regras definidas na Instrução CVM 476; (g) Os Coordenadores e a Companhia não deverão realizar a 
busca de investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e 
páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 476; (h) Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Compa-
nhia; e (i) No ato de subscrição e integralização das Debêntures, os Investidores Profissionais deverão assinar “Declaração de Investidor Profissional” atestando, dentre outros, estarem cientes 
de que (i.i) a Oferta não foi registrada na CVM; e (i.ii) as Debêntures estão sujeitas a restrições de negociação a serem previstas na Escritura de Emissão e na regulamentação aplicável; (xxxi) 
Coleta de Intenções de Investimento: Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou 
máximos, para a verificação e a definição, com a Companhia, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476 (“Procedimento de Bookbuilding”) da Remuneração final das Debêntures, 
observado o limite a ser previsto na Escritura de Emissão. O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado anterior-
mente à Primeira Data de Integralização, sem a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Companhia ou assembleia geral de Debenturistas; (xxxii) Vencimento Antecipado: As 
obrigações a serem assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automático e não automático na ocorrência de qualquer dos 
eventos de vencimento antecipado a serem previstos na Escritura de Emissão, devendo, o Agente Fiduciário, declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e 
exigir o imediato pagamento, pela Companhia, dos valores devidos nos termos da Escritura de Emissão (“Evento de Inadimplemento”); e (xxxiii) Demais Características: As demais características 
e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. 5.2. Autorizar à prática, pelos diretores da Companhia e/ou os representantes legais da Compa-
nhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não se limitando (i) à contratação dos Coordenadores; (ii) à contratação dos prestadores de serviços 
da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao Banco Liquidante, ao Escriturador, aos assessores legais, ao Agente Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, 
assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; (iii) à celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, bem como à celebração de todos os demais docu-
mentos relacionados à Emissão e à Oferta, e seus eventuais aditamentos, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta; e (iv) a ratificação de todos os atos 
já praticados pela diretoria da Companhia elou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) a (iii) acima men-
cionados. 5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados 
para implementação dos itens 5.1 e 5.2 acima mencionados. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31/10/2019. Mesa: George Schahin - 
Presidente; Luiz Alves Filho - Secretário. JUCESP - 594.014/19-0 em 08/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1 

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/10/2019
1. Data Hora e Local: Realizada em 30/10/2019, às 09h, na sede social da Ímpar Serviços Hospitalares S.A., localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Paulista, 2.208, 8º andar, Conjunto 
81, CEP 01.310-200 (“Companhia”). 2. Convocacão: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia. 3. Quórum e Presenca: Presentes a totalidade dos Conselheiros, a saber: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi (via 
videoconferência), Romeu Côrtes Domingues e George Schahin.4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, que escolheu o Sr. George Schahin 
para secretariá-la. 5. Ordem do Dia: Nos termos do Artigo 21, inciso (xviii) do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (Primeira) emissão (‘‘Emissão”) de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da Companhia (“Debêntures”) no valor total de R$600.000.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo definida), 
as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei  6.385, de 7/12/1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), por 
meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Açóes, da Espécie Quirografária, da 1ª  (Primeira) Emissão da 
Ímpar Serviços Hospitalares S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora das Debêntures e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente); 
(ii) a autorização à prática, pelos diretores da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão e da Oferta, observado 
o disposto no item 6.2 abaixo, inclusive, mas não se limitando (a) à contratação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta 
(“Coordenadores”), sendo uma delas a instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), mediante a celebração de contrato de distribuição (“Contrato de Distribuição”); (b) à contratação 
dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao Banco Liquidante (conforme abaixo definido), ao Escriturador (conforme abaixo definido), aos assessores legais, 
ao Agente Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; (c) à celebração da Escritura 
de Emissão, do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), bem como à celebração de todos os demais documentos relacionados à Emissão e à Oferta, e eventuais aditamentos, 
além da prática de todos os atos necessários à da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação de todos os atos já, praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no 
âmbito da Emissão da Oferta, incluindo, aqueles praticados para implementação dos itens (i) e (ii) acima mencionados. 6. Deliberações: Instalada a reunião após a discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 6.1. Aprovar a Emissão e a Oferta, com as seguintes 
características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (i) Número da Emissão: As Debêntures representam a primeira emissão de 
debêntures da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$600.000.000,00, na Data de Emissão; (iii) Quantidade: Serão emitidas 600.000 Debêntures; (iv) Valor 
Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (v) Séries: A Emissão será realizada em série única, (vi) Forma 
e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade 
das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. -  Brasil, Bolsa, 
Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”) será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista; (vii) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações de 
emissão da Companhia; (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e sem preferência; (ix) Data de 
Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será definida no âmbito da Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (x) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas 
as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures 
será de 5 anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”); (xi) Prazo de Subscrição: Respeitado o atendimento dos requisitos a serem descritos na Escritura de Emissão, as 
Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Oferta, limitado a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de início da Oferta, observado o 
disposto nos artigos 7º-A, 8º, §2º, e 8º-A da Instrução CVM 476; (xii) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas por 
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 (“MDA”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3, por, no máximo, 50 Investidores 
Profissionais (conforme abaixo definido), observado o público-alvo da Oferta nos termos da Escritura de Emissão, à vista, no ato da subscrição (“Data de Integralizaçao”)’, e em moeda 
corrente nacional. O preço de subscrição e integralização das Debêntures (i) na 1ª (primeira) Data de Integralização (“Primeira Data de Integralização”) será o Valor Nominal Unitário e (ii) 
nas Datas de Integralização posteriores à Primeira Data de Integralização, o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis, desde 
a Primeira Data de Integralização até a respectiva Data de Integralização, no caso das integralizações que ocorram após a Primeira Data de Integralização, podendo, ainda, em qualquer Data 
de Integralização, serem subscritas com deságio, sendo certo que, caso aplicável, o deságio será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma mesma Data de 
Integralização (“Preço de Integralização”); (xiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, 
amortização extraordinária e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debentures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures será amortizado em 3 (três) parcelas, sendo: (a) a primeira parcela, no valor correspondente a 33,3333% do saldo do Valor Nominal Unitário, devida na data a ser estabelecida 
na Escritura de Emissão; (b) a segunda parcela, no valor correspondente a 50,0000% do saldo do Valor Nominal Unitário, devida na data a ser estabelecida na Escritura de Emissão; e (c) a 
terceira parcela, no valor correspondente a 100,0000% do saldo do Valor Nominal Unitário, devida na Data de Vencimento; (xiv) Remuneração: A remuneração das Debêntures será a seguinte: 
(a) Atualização monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; e (b) Juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um 
dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial 
de computadores (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread ou sobretaxa a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), e, em 
qualquer caso, limitado a 0,89% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a Primeira 
Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Debentures, de amortização extraordinária das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos 
na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, nas datas a serem estabelecidas na Escritura de Emissão. A Remuneração será calculada 
de acordo com a fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão. Os demais termos e condições aplicáveis à Remuneração serão descritos na Escritura de Emissão; (xv) Repactuacão 
Proqramada: Não haverá repactuação programada das Debêntures;  (xvi) Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da data a ser estabelecida na 
Escritura de Emissão, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão ou de comunicação individual a todos 
os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, à instituição prestadora dos serviços de banco liquidante e dos serviços de escrituração das Debêntures  qual seja, 
o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, SP, no Núcleo Cidade de Deus s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ/ME 60.746.948/0001-
12 (“Banco Liquidante” e “Escriturador”, cujas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Liquidante ou o Escriturador na prestação dos serviços relativos à 
Emissão e às Debêntures) e à B3, de, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis da data do evento, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), com o 
consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento (a) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures a serem resgatadas, 
acrescido; (b) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo; (c) de prêmio, calculado de acordo com a fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão (“Prêmio”); e (d) dos Encargos 
Moratórios (conforme abaixo definido) devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, se o caso. Não será permitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures 
Os demais termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo serão descritos na Escritura de Emissão; (xvii) Amortização Extraordinária Facultativa: A Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, a partir da data a ser estabelecida na Escritura de Emissão, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos a serem estabelecidos na Escritura 
de Emissão ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de, no mínimo, 5 
(cinco) Dias Úteis da data do evento, realizar amortização extraordinária do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Amortização 
Extraordinária Facultativa”), mediante o pagamento (a) de parcela a ser amortizada do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, limitada a 98% do Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescida; (b) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a data de 
pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa, de forma proporcional à porcentagem do 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, que será pago; (c) do Prêmio, calculado de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão, e (d) dos 
Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária Facultativa. Os valores pagos a título de Amortização Extraordinária Facultativa serão sempre imputados 
de forma proporcional ao valor das parcelas vincendas de amortização do saldo do Valor Nominal Unitário constantes da Escritura de Emissão, de forma automática e independentemente de 
qualquer formalidade adicional (inclusive independentemente de qualquer aditamento à Escritura de Emissão), mantendo-se inalteradas as datas de pagamento de amortização do Valor 
Nominal Unitário. Os demais termos e condições da Amortização Extraordinária Facultativa serão descritos na Escritura de Emissão; (xviii) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado: A 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais 
Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar ou não o resgate antecipado das 
Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta Facultativa de Resgate Antecipado”). O valor a ser pago em 
relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado correspondente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescida (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo 
critério da Companhia, que não poderá ser negativo. Caso a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures, e a quantidade de Debêntures que tenham sido 
indicadas em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade à qual a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada, então o 
resgate antecipado será realizado mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, 
sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3. Os Debenturistas sorteados serão informados 
pela Companhia, por escrito, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data de resgate sobre o resultado do sorteio. Os demais termos e condições da Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado serão descritos na Escritura de Emissão; (xix) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, desde que observe o disposto no artigo 
55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, no artigo 13 e, conforme aplicável, no artigo 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas pela 
Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência 
em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures; (xx) Direito ao Recebimento dos Paqamentos: 
Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil 
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (xxi) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Companhia, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, serão realizados pela Companhia (a) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração, 
a prêmio de pagamento antecipado e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e (ii) nos demais casos, por 
meio do Escriturador ou na sede da Companhia, conforme o caso; (xxii) Prorrogacão dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação a 
ser prevista na Escritura de Emissão até o 1º Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem 
pagos; (xxiii) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, 
sem prejuízo a Remuneração, incidirão sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória, de natureza não compensatória, de 2% (dois por 
cento) (“Encargos Moratórios”); (xxiv) Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer obrigações pecuniárias 
nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão ou em qualquer Comunicação realizada ou aviso publicado nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão não lhe dará o direito 
a qualquer acréscimo no período relativo ao atraso no recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade 
no pagamento; (xxv) Publicidade: Todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser comunicados, na forma de aviso, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no 
jornal “O Dia SP” sempre imediatamente após a realização ou ocorrência do ato a ser divulgado. A Companhia poderá alterar o jornal acima por outro jornal de grande circulação que seja 
adotado para suas publicações societárias, mediante comunicação por escrito ao Agente Fiduciário e a publicação, na forma de aviso, no jornal a ser substituído; (xxvi) Agência de Classificação 
de Risco (Rating): Será contratada agência de classificação de risco (rating) (“Agência de Rating”), a qual atribuirá rating nacional para as Debêntures e para a Emissora, conforme o caso. 
Durante o prazo de vigência das Debêntures, a Companhia deverá manter contratada a Agência de Rating para a atualização anual, até a Data de Vencimento, da classificação de risco (rating) 
das Debêntures e da Emissora, conforme o caso, em atendimento aos termos a serem dispostos na Escritura de Emissão e observado que a classificação de risco (rating) deverá permanecer 
publicada e vigente durante todo o prazo de vigência das Debêntures; (xxvii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente 
utilizados, para (i) investimentos (aquisição de equipamentos); (ii) capital de giro e (iii) refinanciamento (alongamento) de suas dívidas; (xxviii) Colocação e Procedimento de Distribuição: As 
Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis, e do Contrato de Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, de forma 
individual e não solidária, nos termos a serem previstos no Contrato de Distribuição (“Garantia Firme”); (xxix) Público-Alvo da Oferta: O público-alvo das Debêntures serão aqueles investidores 
referidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”); (xxx) Plano de Distribuição: Os Coordenadores organizarão a distribuição 
e colocação das Debêntures, observado o disposto na Instrução CVM 476, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores Profissionais, seja justo e equitativo; e (ii) a 
adequação do investimento ao perfil de risco dos clientes dos Coordenadores. O plano de distribuição será fixado pelos Coordenadores, em conjunto com a Companhia, levando em consideração 
suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia (“Plano de Distribuição”). O Plano de Distribuição será 
estabelecido mediante os seguintes termos: (a) Os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição de 
Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Instrução CVM 476; (b) Os fundos de investimento e carteiras administradas 
de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos no item (a) acima, 
conforme disposto no artigo 3º, §1º, da Instrução CVM 476; (c) Não existirão reservas anteçipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a subscrição das Debêntures; (d) Não será 
constituído fundo de manutenção de liquidez e não será firmado contrato de estabilização de preços com relação às Debêntures; (e) Serão atendidos os clientes Investidores Profissionais dos 
Coordenadores que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, tendo em vista a relação dos Coordenadores com esses clientes, bem como outros investidores, desde que tais investidores 
sejam Investidores Profissionais, e assinem a Declaração de Investidor Profissional (conforme abaixo definida); (f) O prazo de colocação e distribuição pública das Debêntures seguirá as regras 
definidas na Instrução CVM 476; (g) Os Coordenadores e a Companhia não deverão realizar a busca de investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou 
com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 
476; (h) Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; e (i) No ato de subscrição e integralização das Debêntures, os Investidores Profissionais 
deverão assinar “Declaração de Investidor Profissional” atestando, dentre outros, estarem cientes de que (i.i) a Oferta não foi registrada na CVM; e (i.ii) as Debêntures estão sujeitas a 
restrições de negociação a serem previstas na Escritura de Emissão e na regulamentação aplicável; (xxxi) Coleta de Intenções de Investimento: Será adotado o procedimento de coleta de 
intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a verificação e a definição, com a Companhia, observado o 
disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476 (“Procedimento de Bookbuilding”) da Remuneração final das Debêntures, observado o limite a ser previsto na Escritura de Emissão. O resultado 
do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado anteriormente à Primeira Data de Integralização, sem a necessidade de 
qualquer deliberação societária adicional da Companhia ou assembleia geral de Debenturistas; (xxxii) Vencimento Antecipado: As obrigações a serem assumidas pela Companhia na Escritura 
de Emissão estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automático e não automático na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado a serem previstos na 
Escritura de Emissão, devendo, o Agente Fiduciário, declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, dos 
valores devidos nos termos da Escritura de Emissão (“Evento de Inadimplemento”); e (xxxiii) Demais Características: As demais características e condições da Emissão e das Debêntures 
serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. 6.2. Autorizar à prática, pelos diretores da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário 
à formalização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não se limitando (i) à contratação dos Coordenadores; (ii) à contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não 
se limitando, ao Banco Liquidante, ao Escriturador, aos assessores legais, ao Agente Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar os respectivos 
contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; (iii) à celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, bem como à celebração de todos os demais documentos relacionados 
à Emissão e à Oferta, e seus eventuais aditamentos, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela 
diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) a (iii) acima mencionados. 6.3. 
Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para 
implementação dos itens 6.1 e 6.2 acima mencionados. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/10/2019. Mesa: Dulce Pugliese de Godoy Bueno - Presidente; George Schahin - Secretário. 
JUCESP - 581.093/19-7 em 08/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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UpField Brasil Holding Ltda.
CNPJ/MF nº 30.430.175/0001-08

Capital 
social

Lucros/(Prejuízos) 
acumulado

Total do patri-
mônio líquido

Saldos em 31/05/2018 1.000 – 1.000
Aumento de Capital 338.131.136 – 338.131.136
Lucro/(Prejuízo) líquido do período – (2.090.081) (2.090.081)
Saldos em 31/12/2018 338.132.136 (2.090.081) (336.042.055)

Balanço Patrimonial / Ativo 2018
Circulante 3.613.644,55
Caixa e Equivalente de Caixa 1.693.565,16
Clientes 1.343.911,19
Impostos a Recuperar 359.704,97
Créditos Diversos 216.463,23
Não Circulante 335.111.898,41
Realizável a Longo Prazo 339.446,55
Créditos e Valores 53.525,68
Créditos de Impostos 285.920,87
Impostos Diferidos 285.920,87
Intangível 334.772.451,86
Intangível – Custo 334.772.451,86
Total 338.725.542,96

Balanço Patrimonial / Passivo 2018
Circulante 2.683.488,16
Empréstimos e Financiamentos 2.793,61
Fornecedores 510.026,49
Impostos, Taxas e Contribuições 970.224,56
Outras Obrigações 1.200.443,50
Patrimônio Líquido 336.042.054,80
Capital Social 338.132.136,00
Reservas de Capital 0,04
Lucros/Prejuízos Acumulados (2.090.081,24)
Total 338.725.542,96

Recursos 2018
Prejuízos do Período-Base depois da Provisão I.R. 2.090.081,24
Total de Recursos (2.090.081,24)
Aplicações
Lucros ou Prejuízos Acumulados (2.090.081,24)

Contas de Resultado Acumulado
Despesas/Receitas Operacionais 2.090.081,24
Despesas/Receitas Gerais e Administrativas 2.090.081,24
Despesas Gerais e Administrativas 6.219.21
Despesas Tributárias 2.280.474,07
Resultado Financeiro líquido 18,40
Receitas Financeiras 27,54
Despesas Financeiras 45,94
Resultado com Participações Societárias 196.630,44
Resultado antes da CSLL/IRPJ e da Participação 2.090,081,24
Resultado líquido 2.090,081,24

Demonstração Lucros/Prejuízos Acumulados

Demonstração do Resultado
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

A Diretoria
Leonardo Fonseca de Campos – Contador CRC 1SP 303.190/O-9

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s)
HIPOTECA(S) que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA . Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o
prazo de 20 (vinte) dias contados de 18/12/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em)
a execução extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se
à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA.

Contrato: 1.0235.4129.802-4 - SED: 10354/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): EMILIA  EMIKO TOMIT A, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
PROFESSORA, RG: 15.183.482-9, CPF: 348.973.649-49. Imóvel sito à: RUA CASTRO
ALVES Nº 301, APARTAMENTO Nº 194, 19º ANDAR, EDIFICIO CIPRESTE, NO 37º
SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, SAO PAULO/SP.

São Paulo, 18/12/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

18, 19 e 20/12/2019
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidãoapresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 19/12/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:A01767 - CONTRATO: 8407200842672 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOÃO VICENTE DA FONSECA, 520, APARTAMENTO
Nº 11, BLOCO 1, EDIFICIO JACARANDA, PARQUE SÃO RAFAEL, SÃO PAULO - SP,
CEP: 08320-310 AGNALDO DOZZI TEZZA, BRASILEIRO, PREPARADOR DE
FERRAMENTA, CPF: 080.190.758-60, CI: 20.297.202 SSP/SP

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/12/2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002360-04.2007.8.26.0020 A MM. Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Bezerra
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0002360-04.2007.8.26.0020. A Dra. Flavia
Bezerra Tone Xavier, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, na forma
da lei, etc. Faz saber a Graf Mania Indústria Editora Gráfica Ltda, CNPJ 053.025.128/0001-76, na pessoa de
seu representante legal e a, Alexandre Lima Bonfim, CPF 110.242.088-34 e Maria Cristina Santos Soares,
CPF 050.810.788-16, na pessoa de seu representante legal que, Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação
Monitória, objetivando a cobrança de R$ 114.445,59 (13/08/2007), referente Contrato de Abertura de Limite
de Desconto Rotativo de Títulos, firmado em 20/02/2006. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum” reclamado ou ofereçam
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0701244-43.2012.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luciana Mendes Gonçalves, CPF 058.202.818-
37 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhe ajuizou
ação objetivando a Recisão do Contratual Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Ilha
da Juventude, nº 1111, P:23, Apto 31D, Conjunto Habitacional Vila Brasilândia - SP, alegando que a requerida
descumpriu o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular
do imóvel. A autora requereu a recisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando a ré em
local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será 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. 19 e 20/12

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0179256-45.2010.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros,
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a R.C.V. de Carvalho EPP, CNPJ
07.596.230/0001-04, na pessoa de seu representante legal e a, Nyd Abbs Murad de Carvalho, CPF
138.655.678-51 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 68.803,25 (15/09/2010), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00056-7 de 13/
02/2008. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento
da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento
proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30%
do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros
e correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 e 20/12
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Edital de Citação – prazo 20 dias – processo nº 2253935-10.2018.8.26.0000. O Dr.Theodureto Camargo,
Relator da 8ª Câmara de Direito Privado, da 2ª Instância de São Paulo/SP. FAZ SABER a M 10 Construtora
e Incorporadora Ltda CNPJ 06.980.142/0001-49 e a todos quanto possam interessar, que Arnaldo Jubelini
Junior e Viviane Sant’Anna Jubelini, nos autos de Agravo de Instrumento (processo principal perante a 6ª Vara
Cível Foro Regional Jabaquara - nº 1018754-37.2018.8.26.0003), que foi concedida a liminar pretendida para
determinar o cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel de matricula nº 184.896, Av. 1, 2 e 3 registrado
perante o 8º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, expede-
se edital de citação para apresentar resposta no prazo legal, e juntar peças se entender conveniente. Facultando
também aos interessados manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento Virtual, nos termos do art.
1º da resolução 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. O silêncio será
interpretado favoravelmente ao encaminhamento virtual conforme despacho de fls. 33 - 37. Não havendo
manifestação do agravado será nomeado curador especial (artigo 257 NCPC). Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da Lei. 18 e 19/12

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004224-92.2011.8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WANDERLI LUIZ DA SILVA, CPF 945.314.208-53, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de Eliná Games Schiavo e outro, sendo desconsiderado a personalidade jurídica da 
empresa Nova Centauro Portões Indústria e Comércio Ltda - Centauro Portões Automáticos, CNPJ 56.611.210/0001-69, 
incluindo no polo passivo da presente ação o requerido Wanderli Luiz da Silva, CPF 945.314.208-53, possibilitando-se 
assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito de R$ 68.868,23 (11/2013). Estando o executado em lugar ignorado,  

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 o executado, independente de 
penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2019.           B 18 e 19/12

Citação Prazo 20 dias Processo 1053481-56.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela Pazzeto Meneghine 
Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a José Fernando Di Fiori 
Junior, CPF 273.125.868-30, que Carlos Alberto Mesquita, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$ 140.868,25 (16.05.2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente aos 
cheques nºs 000189 e 000190, ambos do Banco Bradesco, agência 0812, conta corrente n° 032144, 
no valor de R$ 16.250,00 e R$ 65.000,00, respectivamente. Estando o requerido em lugar ignorado, 

supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 
do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 

B 18 e 19/12EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0016617-68.2019.8.26.0002O(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(o)FRANCISCO ERNANI
ALBUQUERQUE LIMA, CPF 136.301.642-34, 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$ 8.197,16 (referente a maio/2019), 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.
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud,
Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 18 e 19/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001634-44.2019.8.26.0003 
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 Júlio Luiz Rosa, 

 

B 18 e 19/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“ O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto  convoca os Presidentes ou seus
representantes devidamente credenciados das entidades de prática
afiliadas, em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 19 de janeiro de 2.020, em primeira convocação às
09h00 com  presença da maioria das afiliadas e às 09h30 em segunda
e última convocação com a presença de qualquer número das afiliadas,
a ser realizada no Auditório do Hotel Century – Rua Teixeira da Silva,
nº 647 – Bairro do Paraíso- São Paulo – SP, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação dos relatórios Administrativos,
Financeiro e Técnico do Exercício de 2019; 2 – Aprovação do balanço
financeiro do Exercício de 2019 e do respectivo parecer do Conselho
Fiscal; 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício de
2020; 4 – Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de
2019; 5 -  Aprovação da Tabela de Custas p ara o exercício de 2020;6
– Nomeação do novo Diretor de Arbitragem: 8 -Assuntos Gerais
pertinentes ao Karate Paulista. E a Assembleia Extraordináriaa ser
realizada no dia19 de janeiro de 2.020, em primeira convocação às
12h00 com  presença da maioria das afiliadas e às 12h30 em segunda
e última convocação com a presença de qualquer número das afiliadas,
a ser realizada no Auditório do Hotel Century – Rua Teixeira da Silva,
nº 647 – Bairro do Paraíso- São Paulo – SP, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 01- Alteração Estatutária. De acordo com o
estabelecido em nosso Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma
pessoa não poderá representar mais de uma Entidade de Prática. São
Paulo, 16 de dezembro de 2019. José Carlos Gomes de Oliveira –
Presidente. 18, 19 e 20/12

Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam as pessoas abaixo denominadas
convocadas a entrarem em contato com Guimarães Advocacia
pelo numeral 43- 3361-4008 ou 43-999540080 para tratar de
assunto de seu interesse relacionado ao Êxito em Ação Judicial
em Seu favor (valores a receber) eis que foram tentadas
inúmeras formas de contato infrutíferas: Antônio Carlos Martin,
Reynaldo Damini, Washington Alberto Quadro e Waldir Hans
Veit.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0015136-04.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Claudio Lima Carrasco, Brasileiro, CPF 128.996.938-83, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que recaiu sobre o veículo marca/modelo Honda/Civic 
LXS Flex, placa DWT8998 e de sua avaliação, no valor de R$30.673,00, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 
2019. 

FEDERACAO PAULISTA DE KARATE 
C.N.P.J. 48.241.897/0001-71

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES AO BALANCO PATRIMONIAL E DEMONS-
TRACAO DOS RESULTADOS DE 2018 DA FEDERACAO PAULISTA DE KARATE

 BALANÇO PATRIMONIAL
   ATIVO    PASSIVO
      CIRCULANTE       CIRCULANTE
         DISPONIBILIDADES          RESPONSABILIDADES A CURTO PRAZO
            NUMERÁRIOS             OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS
               CAIXA 363,80                BANCO BRADESCO S/A - SD. NEG. 20.000,00
            BANCOS CONTA MOVIMENTO                BANCO BRADESCO S/A SD. NEG. 68.662,08
               BANCO DO BRASIL C/C 8770-X AG. 699 0,28             OBRIGAÇÕES COMERCIAIS
               BANCO DO BRASIL S/A C/C 100129-9 - 593,16                OUTRAS CONTAS A PAGAR 17.127,54
               BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.349-1 703,36             FOLHAS A PAGAR
               BANCO DO BRASIL C/C 8162-0 AG 6998 0,68                ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR 11.120,70
               BANCO DO BRASIL C/C 8165-5 AG 6998 0,93                PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 158,73
               BANCO DO BRASIL S/A. AG 6998 C/C 69 183,30             ENCARGOS S/FOLHAS A PAGAR
               BANCO DO BRASIL S/A. AG 6998 C/C 69 146,25                F.G.T.S. A PAGAR 5.056,78
               BANCO DO BRASIL S/A. AG 6998 C/C 69 85,50                INSS A PAGAR 39.184,08
            BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEI             TRIBUTOS E CONSTRIBUIÇOES A PAGAR
               BANC O BRADESCO S/A - INV. PLUS 154,00                IRRF A RECOLHER 687,42
               BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 69 1,78                ISS A PAGAR 130,00
               BRADESCO RENDA FIXA HIPERFUNDO 163,57                PIS A PAGAR 290,53
               BRADESCO RENDA FICA HIPERFUNDO 100,79                SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER 150,03
         REALIZAVEL A CURTO PRAZO       NÃO CIRCULANTE
            CRÉDITOS COMERCIAIS          EXIGIVEL A LONGO PRAZO
               CONTAS A RECEBER 76.977,22             OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS A PAGAR
            OUTROS CRÉDITOS                BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO 264.592,30
               BANCO BRADESCO VIDA PREVIDENCI 18.502,39                FINANCIAMENTO P. FISICA 226.870,00
      NÃO CIRCULANTE                FINANCIAMENTO PESSOA JURIDICA 296.419,69
         REALIZAVEL A LONGO PRAZO       PATRIMÔNIO ENTIDADES SEM FINS LUCRATI
               CONSÓRCIOS 59.202,42             PATRIMÔNIO SOCIAL
         IMOBILIZADO MATERIAL                PATRIMÔNIO SOCIAL 207.786,61
            IMOBILIZADO GERAL             RESERVAS
               COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 18.136,00                SUPERAVIT ACUMULADO 162.661,84
               EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS 4.480,07                DÉFICIT ACUMULADO 472.127,55
               FORMAS, MOLDES E ESTAMPOS 2.103,74
               IMÓVEL - CAMPOS DO JORDÃO 500.000,00
               INSTALAÇÕES - ESCRITÓRIO 320,00
               MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.000,00
               MÓVEIS E UTENSILIOS - ESCRITÓRIO 42.743,54
               VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO 105.000,00
         IMOBILIZADO IMATERIAL
               MARCAS E PATENTES 3.808,00
               SOFTWARES E PROGRAMAS 12.000,00
TOTAL DO ATIVO 848.770,78 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 848.770,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
PERÍODO DE… 01/01/2018 31/12/2018

   RECEITAS
      RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
         RECEITA OPERACIONAL BRUTA
            RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 2.703.506,01 C

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.703.506,01 C
         ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
            ( - ) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA 12.047,67 D

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 12.047,67 D
Total de RECEITAS 2.691.458,34 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 2.691.458,34 C
   CUSTO DE PROJETOS E EVENTOS
      CUSTOS EFETIVOS
         CUSTOS GERAIS
            MÃO DE OBRA - PROJ. CLUBE ESCOLA (PMSP) 286.494,15 D
            GASTOS GERAIS DE PROJETOS SOCIAIS 45.969,25 D
            GAST. DE CAMP. DE PROJ. SOCIAL  TEMATICO 1.250.362,28 D
            GASTOS GERAIS - PROJ. CLUBE ESCOLA-PMSP 21.000,00 D

CUSTOS GERAIS 1.603.825,68 D
Total de CUSTO DE PROJETOS E EVENTOS 1.603.825,68 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO 1.087.632,66 C
   DESPESAS GERAIS
      DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO
         DESPESAS GERAIS DE MÃO DE OBRA
            PROVENTOS 42.646,07 D
            ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCÁRIOS 12.402,52 D
            OUTRAS DESPESAS DE MÃO DE OBRA 12.618,64 D

DESPESAS GERAIS DE MÃO DE OBRA 67.667,23 D
         DESPESAS DA DIRETORIA - SOC. S/FINS LUCR
            DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 743,00 D

DESPESAS DA DIRETORIA - SOC. S/FINS LUCR 743,00 D
         DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO
            DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO 573.745,17 D

DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO 573.745,17 D
         DESPESAS TRIBUTÁRIAS
            TRIBUTOS GERAIS 15.084,10 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 15.084,10 D
         DESPESAS FINANCEIRAS
            DESPESAS FINANCEIRAS 268.571,03 D

DESPESAS FINANCEIRAS 268.571,03 D
Total de DESPESAS GERAIS 925.810,53 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
PERÍODO DE… 01/01/2018 31/12/2018

   RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS
      RECEITAS GERAIS
         RECEITAS OPERACIONAIS
            RECEITAS FINANCEIRAS 0,01 C

RECEITAS OPERACIONAIS 0,01 C
         RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
            RECEITAS DIVERSAS 839,70 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 839,70 C
Total de RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO… 839,71 C

(=) SUPERÁVIT… 162.661,84 C
Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:
Participações e Contribuições:

Total do SUPERÁVIT do Período: 162.661,84 C

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
    (+) Lucro Líquido do Exercício 162.661,84
    (+) Depreciação 0,00
    (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 162.661,84
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
    Clientes 0,00
    Estoques de mercadorias 0,00
    Adiantamento a Terceiros 0,00
    Salários e Encargos (11.279,43)
    (=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP (1.279,43)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP
    Fornecedores 0,00
    Contas a Pagar (44.240,86)
    Provisão de IRPJ/CSLL 0,00
    Salários e Encargos 0,00
    (=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP (44.240,86)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 107.141,55
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
    Aquisição de Imobilizado 18.900,00
    Consórcios 0,00
    OUTROS CRÉDITOS 0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 18.900,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
    Aquisição de Empréstimos Bancários 0,00
    Aumento de Capital 0,00
    Financiamentos: Curto Prazo e Longo Prazo (136.077,37)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (136.077,37)
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (10.035,82)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO 12.533,22
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (10.035,82)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 2.497,40

01-A “FEDERACAO PAULISTA DE KARATE” E UMA PESSOA JURIDICA DE DIREITO 
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, COM SEDE A RUA DOS ESTUDANTES, 74 CONJ 
45, SE-SAO PAULO - SP, CUJA ATIVIDADE PRINCIPAL ESTA VOLTADA A PRATICA 
DESPORTIVA. SUA REGENCIA SE DA PELO ESTATUTO SOCIAL COM RESPALDO LEGAL 
NA LEI No 10.406/2002; 02-A FEDERACAO PAULISTA DE KARATE POSSUI AS SEGUINTES 
INSCRICOES E TITULOS:- REGISTRO SOB No 320.459, NO 1o CARTORIO REGISTRO 
DE TITULOS E DOCUMENTOS- CNPJ SOB O No 48.241.897/0001-71- CCM SOB O No 
8.299.593-1; 03-O SISTEMA DE CONTABILIZACAO, BEM COMO AS DEMONSTRACOES 
CONTABEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS COM OBSERVACAO DOS 
PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E AS NORMAS BRASILEIRAS 
DE CONTABILIDADE. HOUVE OBSERVACAO DOS PRECEITOS PREVISTOS NAS 
NORMAS ITG 2002, APROVADAS NA RESOLUCAO 1.409/12 DO CONSELHO FEDERAL 
DA CONTABILIDADE, DESTINADAS AS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, SEM 
FINALIDADE DE LUCROS; 04-A PRATICA CONTABIL ADOTADA E PELO REGIME DE 
COMPETENCIA, CUJOS RESULTADOS SAO APURADOS SEMPRE DE ACORDO E, 
MEDIANTE A DOCUMENTACAO APRESENTADA; 05-OS DIREITOS E OBRIGACOES DA 
ENTIDADE ESTAO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS; 06-AS 
APLICACOES FINANCEIRAS ESTAO DEMONSTRADAS PELO VALOR DAS APLICACOES 
ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATE A 
DATA DO BALANCO, COM BASE NO REGIME DE COMPETENCIA; 07-AS RECEITAS 
DA ENTIDADE SAO APURADAS, MEDIANTE DOCUMENTACAO APRESENTADA 
ATRAVES DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, ENTRE ELES, RECIBOS, 
EXTRATOS BANCARIOS, E OUTROS; 08-AS DESPESAS DA ENTIDADE SAO APURADAS 
MEDIANTE DOCUMENTACAO APRESENTADA, ATRAVES DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS, 
ENTRE OUTROS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS FISCO LEGAIS; 09-AS 
CONTRIBUICOES/DOACOES/REPASSES, SAO RECONHECIDOS COMO RECEITAS 
QUANDO RECEBIDAS. DEMAIS DESPESAS E RECEITAS SAO APURADAS PELO 
REGIME DE COMPETENCIA; 

JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
FUNCAO: PRESIDENTE 
RG: 14.476.062 SSP SP

CPF: 076.155.728-86 
WILCELI CRISTINA COSTA GEMI

FUNCAO: CONTADORA 
CPF: 047.340.198-35 

CT/CRC: 1SP156175/0-9

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009000-90.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc 
Faz saber a Maria Thereza Gennare CPF 112.296.968-65, que Aparecida Adua do Carmo ajuizou ação de adjudicação 
compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do apto 82, Edifício Morada do Sol, com área total de 128,883m², 
fração ideal de terreno correspondente a 64,793m², e com 01 vaga de garagem, matricula 142.300, 9º CRI/SP, devidamente 
quitado.Estando o réu em lugar ignorado,expede-se edital de citação para que em 15dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2019.[19,20] 

EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo 20 (vinte) dias. processo nº 1015915-42.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Tania Zveibil Zekcer, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a IAGO CIPRIANO LIMA YOKOI, Brasileiro, Solteiro, Programador, RG 39.009.603-09, CPF 420.768.518-95, que 
lhe foi proposta uma ação de Exoneração de Alimentos requerida por T.Y., constando da inicial que o requerente é genitor do 
requerido, que o compromisso do requerente com a formação do seu filho foi integralmente respeitado, proporcionando estudo 
de qualidade que permitiu prepará-lo para o mercado de trabalho, dando condições para a independência do requerido débito. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado 
pela imprensa na forma da lei. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente. Petições, procurações, defesas etc, 
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) 
poderá ser visualizada na internet,sendo considerada vista pessoal (art.9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a 
anexação.Para visualização,deverá o(a) requerido(a) acessar o site www.tjsp.jus.br, informando o número do processo e a se-
nha que poderá ser retirada na unidade cartorária,situada no endereço: Av. Nações Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro - 5º andar, 
São Paulo-SP, CEP 04795-100. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2019.    [19,20] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1117659- 
19.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) espolio de Luiz B Albino da Silva, Geraldo Joaquim de 
Souza, Adao Pereira de Souza, Delltta S/A Participaçoes e Desenvolvimento, Antonio Rusafa Soler, Helena Maria 
Varejano Rusafa, Cia do Metro de Sao Paulo e Deusuite da silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PEDRO GARCIA DA SILVA e MARIA MADALENA DA 
SILVA ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Francisca Marinho,  nº 
59, Jardim Planalto, CEP 030984-000, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                       [19,20] 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 13ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - salas nº 811/813 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6125 -  São Paulo-SP - E-mail: sp13cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 1076142-97.2015.8.26.0100. A Dra. TONIA YUKA KÔROKU,
MMª Juíza de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na
forma da lei. FAZ SABER a SUNAMITA CARLOS DE SOUZA (CPF 761.521.033/04),
que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO SUMÁRIO -
INDENIZAÇÃO, visando a condenação no pagamento de R$1.500,00 a ser atuali-
zado e acrescido de juros, custas, honorários e demais cominações, como inde-
nização por danos materiais causados ao veículo GM Celta placa ATM 3784, locado
pela autora, face ao choque na traseira provocado pelo veículo da ré, Fiat Uno Mille,
placa AJW 5253. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
também fica ciente de que não havendo manifestação lhes será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de
agosto de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o), subscrevi.

18 e 19/12

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 1ª VARA
CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CEP 04119-062 - Fone: (11)
5574-0355 - São Paulo-SP - E-mail: jabaquara1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1005376-82.2016.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de
SãoPaulo, Dr(a). SAMIRA DE CASTRO LORENA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a JOSÉ FRANCISCO CARVALHO (CPF 130.463.338-11), que SUL FINAN-
CEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS lhe move ação de
BUSCA E APREENSÃO tendo por objeto o veículo Nissan, cor preta, mod. Tiida
- S 1.8 / 1.8FL, ano 2008/2008, placa EBF 3646, chassi 3N1BC13D08L443738,
Renavam 981553.001, com consolidação da propriedade plena do bem no
patrimônio da autora e a condenação do réu nas cominações legais e contratuais,
o qual foi adquirido por contrato com alienação fiduciária em garantia nº 50-
17787/15, de 15/04/2015, face ao não pagamento das parcelas. Estando o réu
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05
dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de 15
dias, ambos após os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019.

18 e  19/12

SG Equipment Finance S.A. Arrendamento Mercantil (“Companhia”)
CNPJ nº 62.816.426/0001-75 - NIRE 35.300.016.777

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/09/19
Aos 06/09/19, às 15hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Roberto Luis Martinelli de Oliveira; 
Secretário: Cyril Desire Alberis Andre. Deliberações: (i) Tomar conhecimento e aceitar a renúncia, nesta data, do Flávio 
Pacheco Strunk ao seu cargo de Diretor sem designação especial, conforme carta de renúncia. A Companhia agradece 
ao Flávio pelos serviços prestados no exercício da sua função. (ii) Tendo em vista a renúncia do Flávio Pacheco Strunk, 
fica consignado que a Diretoria da Companhia permanece com a seguinte composição: (a) Roberto Luis Martinelli de 
Oliveira, CPF/ME nº. 112.049.458-37, para o cargo de Diretor Superintendente; e (b) Cyril Desire Alberis Andre, CPF/ME 
nº 061.061.977-25, para o cargo de Diretor sem designação específica, reeleitos em Ata de Assembleia Geral Ordinária 
datada de 28/03/19, com mandato válido até a AGO da Companhia de 2022. Encerramento: Nada mais. Barueri, 06/09/19. 
Jucesp nº 501.958/19-8 em 19/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/MF Nº 03.397.489/0001-75 - NIRE Nº 35.300.173.040

 6/11/
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CNPJ/MF Nº 48.300.560/0001-98 - NIRE Nº 35.300.090.233
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Madison Propriedades Imobiliárias Ltda.
CNPJ nº 05.006.583/0001-81 - NIRE nº 35.230.041.468

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 11.12.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretária: Rafaella 
Nogueira de Carvalho Corti. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 500.736,00, considerados 
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 500.736 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas 
de titularidade da sócia Living Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda. a qual receberá, com expressa anuência da 
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição 
do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 1.327.564,00 para R$ 326.093,00, dividido em 326.093 
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
11.12.2019. Sócios: Living Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cybra de Investimento Imobiliário 
Ltda. ambas por Rafaella Nogueira de Carvalho Corti e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Tallinn Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.965.100/0001-55 - NIRE 35.227.432.338

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 11.12.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Felipe Russo de Almeida Cunha, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.235.000,00 por serem considerados 
excessivos, com o cancelamento de 3.235.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da 
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência da sócia 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do 
valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 19.634.802,00 para R$ 16.399.802,00, dividido em 
16.399.802 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 11.12.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha, Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Cyma 01 Empreendimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ/ME nº 18.938.219/0001-00 - NIRE: 35.300.510.852

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27.11.2019
Data, hora, local: 27.11.2019, 11h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Acio-
nistas representando 100% capital social votante. Mesa: Presidente: Cassio Mantelmacher, Secretário: Miguel Maia Mic-
kelberg. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social, no montante total de R$ 5.152.022,00, sendo R$ 
2.267.022,00 para absorção de prejuízos e R$ 2.885.000,00 considerados excessivos em relação ao objeto, passando dos 
atuais R$ 5.162.713,00 para R$ 10.691,00, sem o cancelamento de ações. 2. Consignar que, nos termos do artigo 174, 
§ 1º, da Lei das S.A, durante o prazo de 60 dias contados da data de publicação da presente ata, eventuais credores qui-
rografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da 
Companhia ora deliberada. 3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Companhia ora deliberada somente se 
tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 7.1.1 acima, (i) mediante inexistência de oposição de credores quiro-
grafários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou, (ii) existindo oposição de algum credor, median-
te pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 174, §2º, da Lei 
das S.A.. 4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 
5.152.022,00, será restituída às acionistas Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações e Cyma 
Desenvolvimento Imobiliário S.A., na proporção de suas respectivas participações na Companhia, conforme quadro 
abaixo: Acionistas - Ações Restituídas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: 
1.030.404; Cyma Desenvolvimento Imobiliário S.A.: 4.121.618. 5. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social: “Arti-
go 5º - O capital social da Companhia é de R$ 10.691,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional, repre-
sentado por 10.691 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. 6. Autorizar a administração da Compa-
nhia a praticar todos os atos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 27.11.2019. Acionistas: Cyrela Brazil 
Realty S.A Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Cyma 
Desenvolvimento Imobiliário S.A. - Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Cassio Mantelmacher.

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520

-

 
-

-
 

Nada mais 

 nº 633.880/19-0 

BMPI Infra S.A.
CNPJ N° 24.416.909/0001-93

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 26/11/2019
1 - Data, hora e local: No dia 26/11/2019, às 16h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 
conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. 2 - Convocação e presença:
Tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros na reunião, a convocação foi devidamente dispensada, nos termos do Artigo 14 
do Estatuto Social da Companhia. 3 - Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria 
Gross Figueiró. 4 - Ordem do dia: Deliberar sobre a concessão de autorização para a BMPI Infra S.A. prestar fiança, como devedora solidária, 
em favor da Construtora Barbosa Mello S.A. (‘CBM’), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.185.786/0001-61, perante o Banco Santander (Brasil) 
S.A. (‘Santander’), no valor de R$14.720.267,45, nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança 
nº 180415519. 5 - Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, inciso viii, alínea (d), do Estatuto 
Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a concessão de fiança para a CBM celebrar com o Santander o Instrumento Particular de 
Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 180415519, no valor total de R$14.720.267,45. Em função da presente deliberação, fica 
autorizada a Companhia, na forma de sua representação social, a assinar os documentos necessários para formalizar a operação. Encerra-
mento e assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois 
de lida, foi aprovada sem ressalvas e vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 26/11/2019. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e 
membro do Conselho de Administração, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária e Membro do Conselho de Administração, Rosangela Duarte 
Campos Pezzi - Membro do Conselho de Administração. JUCESP nº 621.818/19-7 em 06/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ernst & Young Assessoria e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 02.903.966/0001-64 – NIRE 35.226.603.996
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Pelo presente, ficam convocados os sócios da Ernst & Young Assessoria e Participações Ltda. (“Sociedade”) para 
participarem da Reunião de Sócios a ser realizada no dia 27/12/2019, às 09h00, na sede da Sociedade, localizada na 
Cidade de São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 1º andar, Conjunto 102, Sala 1, Itaim Bibi, a fim de 
deliberarem sobre as matérias objeto da seguinte Ordem do Dia, a serem consubstanciadas em ata, a saber: (i) a dissolução 
da Sociedade, na forma prevista no artigo 1.033 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), com a consequente 
abertura do processo de liquidação da Sociedade; (ii) a nomeação do liquidante da Sociedade, nos termos dos artigos 1.036 
e 1.038 do Código Civil (“Liquidante”); (iii) a alteração da denominação social da Sociedade para fazer constar o termo 
“Em Liquidação”; e (iv) a autorização para o administrador da Sociedade executar todos os atos pertinentes à investidura 
do Liquidante em suas funções, inclusive a averbação da sua nomeação no registro próprio. São Paulo, 18/12/2019. 
Fernando Garcia de Castro.  (18, 19 e 20/12/2019)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020159-11.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cris tiane Vieira, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a ABRE COMÉRCIO DE JOIAS LTDA., CNPJ 10.813.192/0001 -09, que Antonio Manuel 
Lopes Sanches ajuizou ação execução, para cobrança de R$ 204.622,73 (novembro/18), referente aos cheques 
ns. 01477, 01478, 01479 e 01480, Banco Bradesco, Agência 2683-2, C/C 008030-6. Estando a executada em lugar 
incerto, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários 
de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias , podendo, nesses 15 dias depositar 30% do 
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, nomeando -se curador especial 
em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                         [18,19] 

LOREO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/MF Nº 
03.318.338/0001-84 - NIRE 35203750895 - Edital de Convocação 
- Ata Reunião dos Sócios - A sócia administradora Fabíola Piva, no 
uso das atribuições, convoca todos os sócios para se reunirem no 
dia 02/01/2020, no endereço da administradora Avenida Brigadeiro 
Faria lima, 1616 - apartamento 307 - SP/SP, às 10h em 1ª chamada 
e 10h30 em 2ª chamada, para deliberar sobre os seguintes assun-
tos: ordem do dia (i) alteração do endereço da sede (ii) aprovação do 
capítulo das reuniões (iii) aprovação do capítulo da retirada, faleci-
mento ou exclusão de sócios. São Paulo, 11/12/2019 - Fabíola Piva

Edital de Citação. Prazo 20 dias. ,Proc. 0027454-
82.2019.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza 
de Direito da 17ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a José 
Lapenna Neto CPF 006.472.068-38,que Gerard Louiz Henri 
Sorel ajuizou incidente de desconsideração de personali-
dade jurídica, da executada Lapenna Comercio de Veículos 
Ltda. CNPJ. 45.846.359/0001-12, integrando o sócio José 
Lapenna Neto, no pólo passivo da presente ação. Estando 
o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 15 dias se manifeste e requeira as provas cabíveis (art. 
135 do CPC), 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.                      [18,19] 

COOPMEDICAL – Cooperativa de Trabalho na Área da Saúde
CNPJ nº 47.092.697/0001-31

Carta de Renúncia
À COOPMEDICAL – Cooperativa de Trabalho na Área da Saúde, Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 309, 
conjuntos 11 e 12, Vila Olímpia, São Paulo - Capital, CNPJ nº 47.092.697/0001-31. A/C: Ilmo. Sr. Roberto Mene-
zes Lira – Diretor Presidente, Rua Dr. Diogo de Faria, nº 561, Apto 32, Vila Clementino, São Paulo – Capital, CPF 
nº 173.702.644-91. A/C: Ilmo. Sr. Luiz Callandrelli Júnior – Diretor Vice - Presidente, Rua Luiz Gallhanone nº 389, 
São Paulo – Capital, CPF nº 922.067.278-20. Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Secretário Prezados Senhores, 
Eu, Adelmo Pereira Castro, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com 
endereço na Rua João Batista A. Silva, nº 53, Vila Guilherme, São Paulo – SP, CEP: 02067-050, portador do RG nº 
5.040.037-X, inscrito no CPF/MF sob nº 592.683.448-15, venho, por meio desta, em observância ao disposto do Es-
tatuto Social da COOPMEDICAL, reiterar e formalizar a minha renúncia ao cargo de Diretor Secretário, para o qual fui 
eleito em 07/03/2012, cujo mandato encerrou-se formalmente em 02/06/2016, e a todos os poderes atinentes, já que 
nunca exerci as funções inerentes ao cargo, nos termos do artigo 42 do Estatuto Social e artigo 47 da Lei 5.764/1971, 
estando isento de toda e qualquer responsabilidade enquanto Diretor Secretário da COOPMEDICAL – Cooperativa 
de Trabalho na Área da Saúde, desde de 02/06/2016. São Paulo, 09 de dezembro de 2019. Adelmo Pereira Castro.

GAIA SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 63ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da GAIA 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), 
fi rmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a reunirem-se 
em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 8 de janeiro de 2020, às 10hs, na 
sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento 
Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e 
sociedades de propósito específi co, que fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme cláusula 16, item (i) da 
Cédula de Créditos Bancário nº 2013121802 (“CCB”), com a indicação do cenário pretendido pela Devedora para a Emissora, 
Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier a  ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da 
ordem do dia; (ii) Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração das sociedades Ellensbrook Participações 
S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 09.978.936/0001-30 e REC Cipasa S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 12.855.419/0001-04 
(“Avalistas”) assim indicadas na CCB por aquelas que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria 
da ordem do dia; (iii) Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração da Alienação Fiduciária de Quotas 
em garantia para admitir as novas condições que serão apresentadas pela Devedora na data em que vier a ser instalada 
a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iv) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com 
a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar 
as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento 
de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora 
com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do 
tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 18 de dezembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 63ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da GAIA SECURITIZADORA 
S.A. (“Titulares de CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), fi rmado 
pela Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário da Emissão 
(“Agente Fiduciário”), a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 08 
de janeiro de 2020, às 11 horas, na sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, 
São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Declarar, ou não, o vencimento antecipado da Cédula de Crédito 
Bancário nº 2013121802, emitida em 18 de dezembro de 2013 (“CCB”), nos termos do item 18 “m” da CCB e, por consequência, dos 
CRI, em razão: (a) da não manutenção do Limite Mínimo de Garantia de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do saldo devedor dos 
CRI (“Limite Mínimo de Garantia”), conforme disposto na cláusula 1.4 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Contas Bancárias em Garantia (“Contrato de Cessão Fiduciária”), bem como no item 8.2.1. do Termo de Securitização; 
e (b) do não cumprimento acerca do reenquadramento do Limite Mínimo de Garantia, em até 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento da notifi cação enviada pela Emissora, às Fiduciantes (conforme defi nidas no Contrato de Cessão Fiduciária), em 
08 de agosto de 2019 e notifi cação enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora em 04 de novembro de 2019; (ii) Caso não seja 
declarado o vencimento antecipado da CCB e, por consequência dos CRI, conforme item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração do 
Limite Mínimo de Garantia de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do saldo devedor dos CRI, para 130% (cento e trinta 
por cento), com a consequente alteração da cláusula 1.4 do Contrato de Cessão Fiduciária e 8.2.1 do Termo de Securitização; (iii) 
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos 
que se façam necessários para implementar as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, 
deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI, na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em 
benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 18 de dezembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Companhia”) convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de janeiro de 2020,  
às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Iguatemi nº 151, 23º andar, Itaim Bibi, 

(i) o aumento do capital social mediante a capitalização de reserva de capital da Companhia, sem 

(ii)

(iii)

(iv)

José Carlos Reis de Magalhães Neto
Presidente do Conselho de Administração

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

Vida Administração e Participações S/A
CNPJ/ME nº 74.301.441/0001-60 – NIRE 35.300.138.198

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de novembro de 2019
Data, Hora e Local: 27/11/2019, às 16h30, na Alameda Sagitário, nº 138, sala 2205 – Alphaconde II, Barueri-SP. Convo-
cação e presença: Dispensada a convocação, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, 
presente também o Sr. Vitor Stankevicius, na qualidade de convidado. Mesa: Dra. Maria Eunice Moreira Felício, Presidente; 
Vitor Stankevicius, Secretário. Ordem do Dia: 1. Eleição de uma nova Diretoria para a Companhia, para cumprir um novo 
mandato de 3 anos, que se encerrará após a realização da AGO que revisar as contas da Administração referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2022; 2. Outros assuntos de interesse social. Deliberações: 1. Os acionistas, por 
unanimidade de votos, deliberaram pela reeleição da Diretoria, para cumprir um novo mandato de 03 anos: para o cargo 
de Diretora Presidente, foi reeleita a Dra. Maria Eunice Moreira Felício, portadora do RG nº 2.195.944-4 SSP-SP e do 
CPF nº 000.633.778-37; para o cargo de Diretor, foi reeleito o Sr. Roque Felício Junior, portador do RG nº 12.470.236-3 
SSP-SP e do CPF nº 047.071.518-92; para o cargo de Diretora, foi reeleita a Sra. Janice Felício, portadora do RG nº 
16.830.687 SSP-SP e do CPF nº 122.243.158-05. Os Diretores(as) ora reeleitos foram empossados em seus respectivos 
cargos imediatamente, devendo os Termos de Posse, ser arquivados na sede social da Companhia. 2. A Presidente da 
Mesa colocou a palavra à disposição dos Acionistas presentes. Neste momento, pediu palavra o representante do espólio, 
o Dr. Felipe Martinelli Lima Verde Guimarães, que solicitou que constasse na Ata, seu requerimento de informação acerca 
da remuneração fixada para os Diretores eleitos. Novamente a Presidente da Mesa colocou a palavra a disposição dos 
Acionistas presentes. Como não houve nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a presente Assembleia. Declaração de 
Desimpedimento: Os Diretores(as) ora reeleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por Lei Especial 
de exercer a administração desta Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos 
para a lavratura da presente Ata. São Paulo, 27/11/2019. Acionistas: Maria Eunice Moreira Felício; Felício Administração 
e Participações S/A., p. Ronney Felício – Diretor Presidente; Felício Administração e Participações S/A., p. Rodney Felício 
– Diretor Vice-Presidente; Roque Felício (espólio), Inventariante dativo: p.p. Felipe Martinelli Lima Verde Guimarães; Maria 
Eunice Moreira Felício – Presidente da Mesa; Vitor Stankevicius – Secretário da Mesa. JUCESP – Certifico o registro sob 
o nº 633.838/19-6 em 13/12/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

FORTE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF n°12.979.898/0001-70 - NIRE 52.3000.17.998
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA 5ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A., (“EMISSORA”)
A PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão em referência convoca os titulares 
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 1ª emissão da Emissora (“CRI”), a Emissora e a cedente S&J 
Consultoria e Incorporação Ltda, para AGTI que será realizada em primeira convocação no dia 08 de janeiro de 
2020, às 15 horas (“AGTI”), na Av. Brigadeiro Faria Lima 3900 – 10º andar - Cidade de São Paulo – SP cep 04538-
132 a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Tratar das informações e documentos apresentados em 
21/11/2019, 27/11/2019 e 10/12/2019 pela Emissora em resposta a solicitação feita pelo investidor em 18/10/2019, 
da qual foi enviada pelo Agente Fiduciário para Emissora em 21/10/2019; 2) o retorno ou não da Taxa de Juros para 
IPCA + 15,25%, bem como seu reembolso de todo período de redução, pelos seguintes descumprimentos pactuados 
na Assembleia Geral de Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários deste CRI realizada em 18/02/2019, quais 
sejam: a) a não entrega da avaliação de venda da cedente S&J Consultoria e Incorporação Ltda.; b) a não apresentação 
de Opção de Compra correspondente a 50% (cinquenta por cento) das cotas da cedente pelo valor de R$1,00 (um 
real) e; c) face a não constituição de novas garantias à Operação; 3) considerando pleito feito pelo titular do CRI, por 
meio seu gestor a autorização para substituição da Emissora empresa responsável pela administração do patrimônio 
separado dos CRI, com a consequente transferência deste para outra securitizadora com a assunção, por esta, de todos 
os direitos e obrigações. MAIORES DETALHES SOBRE A EMISSÃO PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-SE 
DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): 
www.fi duciario@planner.com.br. Os documentos de representação, deverão ser entregues no momento da realização 
da Assembleia, ou pode ser antecipada a entrega no endereço do Agente Fiduciário na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.900, 10º andar, São Paulo – SP e no endereço eletrônico fi duciario@planner.com.br, com pelo menos 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência da data da referida AGD. São Paulo, 18 de dezembro de 2019.

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA

Cyrela RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 04.066.851/0001-98 - NIRE 35.229.708.560

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 11.12.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Felipe Russo de Almeida Cunha, Secretária: Sandra 
Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.890.000,00, considerados 
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 1.890.000 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 
1,00 cada uma, sendo 1.132.110 quotas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações, 474.390 quotas de propriedade da sócia Cyrela Imobiliária Ltda e 283.500 quotas de propriedade 
da sócia Cyrela Somerset de Investimentos Imobiliários Ltda, as quais receberão o valor da redução em moeda 
corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, desta forma o capital social passa de R$ 
21.543.463,00 para R$ 19.653.463,00, dividido em 19.653.463 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos 
os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.12.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações, Cyrela Imobiliária Ltda e Cyrela Somerset de Investimentos 
Imobiliários Ltda, todas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados MANOELA APARECIDA UCHOA DA SILVA (CPF 083.545.498-36); FRANCISCO UCHOA (CPF 391.167.008-72) e s/mulher BERNARDINA MARIA DE OLIVEIRA UCHOA (CPF 001.236.338-51),; ESPOLIO DE ANTÔNIA 
UCHOA(CPF 088.723.998-66); ESPÓLIO DE CECILIA UCHOA (CPF 113.884.528-04); ESPÓLIO DE IZAURA UCHOA DA SILVA (CPF 254.198.768-41); ESPÓLIO DE PAULO VITORIANO UCHOA (CPF 083.004.548-10); ESPÓLIO DE ELIAS VITORIANO UCHOA (CPF 257.792.308-20) JOA-
QUIM LUCIO FILHO (CPF 006.819.358-04); e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Procedimento Comum – Extinção de Condomínio – Proc. nº 0033311-84.2011.8.26.0005 – Ajuizada por ESPÓLIO DE VIRGINIA DA SILVA representada curador MESSIAS UCHOA (CPF 693.859.558-
53) e s/mulher ADAMACI COELHO UCHOA (CPF 257.792.308-20). O Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 07/01/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/01/2020 às 14:01h, e 
com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula 
abaixo descrita. Matricula nº 102.261 do 12º CRI da Capital. AVALIAÇÃO: R$ 239.578,93 (Duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), atualizado até setembro/2017, conforme tabela monetária do TJSP, que deverá ser atualizada na data do efetivo leilão eletrônico.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA (CPF 118.477.308-41) e s/mulher IDÊ FERREIRA DA SILVA (CPF 180.078.678-64), e o terceiro interessado BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DE LIMA e demais interes-
sados, expedido nos autos da ação de Execução, processo nº. 0028734-69.2011.8.26.0003, ajuizada por LUCIA DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.878-26), MARIA RITA CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF 943.485.888-72) e LUCY DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.988-60). A Dra. Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/01/2020 às 14:00h, e com 
término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/01/2020 às 14:01h, e com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 136.820 – 6º CRI de Capital. AVALIAÇÃO: R$ 423.355,84 (Quatrocentos e vinte 
e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) atualizado em outubro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado VIRGILIO ALBERTO BONETTI (CPF nº 014.728.288-87) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0020863-97.1998.8.26.0114, ajuizado pelo exequente ORLANDO CARICHIO BOSELI (CPF nº 820.325.058-
00). O Dr. Eduardo Bigolin, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/01/2020 
às 14:00h, e com término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/01/2020 às 14:01h, e com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem 
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matriculas nº 5373, 5374, 6478 do 1° CRI de Americana – SP. AVALIAÇÃO: R$ 
507.729,44 (quinhentos e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimações dos executados ACQUASUGAR INDUSTRIAL E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ nº 09.372.180/0001-07), CELSO APARECIDO DA SILVA (CPF nº 052.396.398-09), ROSIMARI DO CARMO 
SOARES SILVA (CPF nº 090.906.318-44), expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIO nº 1000764-10.2019.8.26.0549, (oriunda da 1ª Vara Cível da comarca de Araraquara, processo nº 1007029-80.2017.8.26.0037), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). O Dr. Alexandre 
Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/01/2020 
às 14:00h, e com término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/01/2020 às 14:01h, e com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o 
bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.091 do CRI de Santa Rosa de Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 
90.098,97 (noventa mil, noventa e oito reais e noventa e sete centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bens móveis e para intimação dos executados ELOISIO ALVES PAZ (CPF 068.243.198-21); ANA CLÁUDIA GOMES PAZ (CPF 163.743.958-08); ROMILDO GOMES DA SILVA (CPF 003.694.158-17) e MARIA JOSÉ DA SILVA (CPF 180.025.338-
95), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos do processo nº. 0044137-77.2011.8.26.0068, ajuizada por ALZILENE NUNES SANTANA MANFREDI (CPF 101.553.238-14). A Dra. ANELISE SOARES, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de 
Barueri/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 08/01/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais 
der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 10/01/2020 às 14:01h, e com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta 
por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRÍCULA Nº 107.319 do CRI de Barueri/SP: AVALIAÇÃO: R$ 201.641,27 (Duzentos e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), 
devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em março/2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado ALCIDES XAVIER DA SILVA FILHO (CPF nº 340.870.918-13) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 1009312-08.2016.8.26.0071, ajuizada por VERA LUCIA VERÍSSI-
MO BARBOSA (CPF nº 141.231.788-63) e CÉLIA VERÍSSIMO BARBOSA (CPF nº 320.138.288-45). O Dr. MARCELO ANDRADE MOREIRA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado 
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/01/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/01/2020 às 
14:01h, e com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fl s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 54.035 do 2º Registro de imóveis de Bauru. AVALIAÇÃO: R$ 138.989,88 (Cento e trinta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), atualizado até maio de 2019, conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Edital de 1º e 2º Praça de bem(ns) imóvel(is) e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) TATIANE APARECIDA CHIQUITO (CPF 355.799.793-78); JOSÉ ANTONIO CHIQUITO (CPF 980.059.528-72); SILVANA APARECIDA NEVES CHIQUITO (CPF 175.482.778-06); e TIAGO MATHEUS LUIS 
CHIQUITO, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL – Proc. 0002631-36.2011.8.26.0549 (549.01.2011.002631) – Ajuizada por MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO (CNPJ 45.368.545/0001-93). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara única Cível do Foro da Comarca 
DE Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/01/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/01/2020 às 14:00h, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/01/2020 às 14:01h, e com término no dia 31/01/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% 
(sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 6.060 do CRI de Santa Rosa de Viterbo: AVALIAÇÃO: R$ 41.292,95 (Quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco 
centavos), devidamente atualizada pela tabela pratica do TJSP, em outubro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado (a) ANA CAROLINA ALEXANDRE CERVEIRA (CPF 311.191.638-38) e s/marido JOÃO ROBERTO APARECIDO DA SILVA (CPF 299.737.028-08), bem como dos coproprietários MARIA JOSÉ ALEXAN-
DRE CERVEIRA (CPF 248.222.588-40); JULIANA ALEXANDRE CERVEIRA (CPF 338.841.678-80); SERGIO LUIZ CERVEIRA (CPF 319.841.678-80); e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. 1023506-50.2016.8.26.0576 – Ajuizada 
por ANTONIO AUGUSTO (CPF 888.465.808-00). O Dr. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 13/01/2020 às 15:00h, e com término no dia 16/01/2020 às 15:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 16/01/2020 às 15:01h, e com término no 
dia 06/02/2020 às 15:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. 
MATRICULA 162.809 do 1ª CRI de São José do Rio Preto/SP: AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) em AGOSTO/2019.

PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ 30.872.270/0001-53 - NIRE 35.2.30994601 - 3ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento, PFIZER Luxembourg SÀ RL, CNPJ nº 05.716.788/0001-50, neste ato representada por sua procuradora, Shirley 
Meschke Mendes Franklin de Oliveira; sócia representando a totalidade do capital social da PF Consumer Healthcare Brazil Importadora 
e Distribuidora de Medicamentos Ltda., CNPJ nº 30.872.270/0001-53; com a presença da empresa especializada KPMG Auditores Inde-
pendentes, CNPJ nº 57.755.217/0001-29 e no CRC nº 2SP014428/O-6 (“Empresa Especializada”); resolve alterar e consolidar o Contrato 
Social da Sociedade, da seguinte forma: 1. Em 28/10/2019, a administração da Sociedade e a administração da Laboratórios Pfizer 
Ltda., CNPJ nº 46.070.868/0036-99 (“Laboratórios Pfizer”), celebraram o Protocolo de Cisão Parcial e Justificação, o qual integra este 
instrumento como Anexo I (“Protocolo”), estabelecendo os termos e condições da cisão parcial da Laboratórios Pfizer e a consequente 
incorporação da parcela cindida pela Sociedade (“Operação”). 2. Tendo em vista o disposto acima, em relação às seguintes matérias, 
a sócia resolve: (i) aprovar e ratificar o Protocolo em sua íntegra; (ii) ratificar a nomeação da Empresa Especializada responsável pela 
elaboração do laudo de avaliação; (iii) tendo em vista a solicitação feita pela Sociedade, a Empresa Especializada antecipou os estudos 
e a elaboração do laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”) anexo ao Protocolo, o qual foi submetido aos presentes e ora aprovado 
sem ressalvas ou restrições, incluindo o montante de R$ 80.056.720,00 atribuído ao patrimônio líquido cindido da Laboratórios Pfizer; 
(iv) aprovar a cisão parcial desproporcional da Laboratórios Pfizer e a incorporação da parcela cindida do patrimônio líquido da Labora-
tórios Pfizer pela Sociedade, nos termos do Protocolo; e (v) aprovar o aumento de capital, em decorrência da Operação, no valor de R$ 
80.056.720,00. Assim, o capital social da Sociedade, atualmente de R$ 1.179.900,00, dividido em 1.179.900 quotas idênticas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada, é aumentado para R$ 81.236.620,00, com a emissão de 80.056.720 novas quotas pela Sociedade, exclusiva-
mente para a sócia Pfizer Luxembourg SÀ RL, nos termos do artigo 229, § 5º, da Lei n°6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Em 
razão das deliberações tomadas acima, a Cláusula Quarta do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Cláusula 4º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional é de R$ 81.236.620,00, 
dividido em 81.236.620 quotas idênticas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas ela detidas pela PFIZER Luxembourg SÀ RL. § 1º. 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas no capital social, mas todos respondem solidariamente pela sua 
integralização. § 2º. A Sociedade reconhece um só proprietário para cada quota, e a cada quota corresponderá um voto nas deliberações 
sociais. § 3º. É permitida a exclusão de um sócio por justa causa, desde que aprovada por sócio ou sócios titulares de mais da metade 
do capital social. § 4º. A pluralidade de sócios será recomposta dentro de 180 dias, contados de 21/06/2019, nos termos do Artigo 1.033, 
item IV, da Lei nº 10.406/2022. 4. Em virtude das deliberações acima, o sócio decide não apenas alterar a Cláusula 4ª do Contrato Social, 
como consolidá-lo, que se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. SP, 28/10/19. PFIZER Luxembourg SARL por procura-
ção Shirley Meschke Mendes Franklin de Oliveira. Jucesp nº 606.181/19-2 em 21/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Laboratórios Pfizer Ltda. - CNPJ Nº 46.070.868/0001-69 - NIRE 35.2.07202264 - Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento, os abaixo-assinados: (i) Pfizer Luxembourg SÀ RL, CNPJ nº 05.716.788/0001-50, neste ato representada por 
sua procuradora, Shirley Meschke Mendes Franklin de Oliveira, OAB/SP, nº 179026 e CPF nº 253.009.858-13; e (ii) PFE Pfizer Holdings 1 
LLC, CNPJ nº 25.010.397/0001-23, neste ato representada por sua procuradora, Shirley Meschke Mendes Franklin de Oliveira; sócios re-
presentando a totalidade do capital social da Laboratórios Pfizer Ltda., CNPJ nº 46.070.868/0036-99; com a presença da empresa espe-
cializada KPMG Auditores Independentes, CNPJ nº 57.755.217/0001-29 e CRC nº 2SP014428/O-6 (“Empresa Especializada”); resolvem 
alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, conforme segue: 1. Em 28/10/2019, a administração da Sociedade e a administração 
da PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda., CNPJ nº 30.872.270/0001-53 (“PF Consumer”), 
celebraram o Protocolo de Cisão Parcial e Justificação, o qual integra este instrumento como Anexo I (“Protocolo”), estabelecendo os 
termos e condições da cisão parcial da Sociedade e a consequente incorporação da parcela cindida pela PF Consumer (“Operação”). 2. 
Tendo em vista o disposto acima, em relação às seguintes matérias, as sócias resolvem: (i) aprovar e ratificar o Protocolo em sua íntegra; 
(ii) ratificar a nomeação da KPMG Auditores Independentes, CNPJ sob nº 57.755.217/0001-29 e no CRC nº 2SP014428/O-6, empresa 
especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação (“Empresa Especializada”); (iii) tendo em vista a solicitação feita pela 
Sociedade, a Empresa Especializada antecipou os estudos e a elaboração do laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”) anexo a este 
Protocolo, o qual foi submetido aos presentes e ora aprovado sem ressalvas ou restrições, incluindo o montante de R$ 80.056.720,00 
atribuído ao patrimônio líquido cindido da Sociedade; (iv) aprovar a cisão parcial desproporcional da Sociedade e a incorporação da 
parcela cindida do patrimônio líquido da Sociedade pela PF Consumer, nos termos do Protocolo; (v) aprovar a redução de capital, em 
decorrência da Operação, no valor de R$ 80.056.720,00. Assim, o capital social da Sociedade, atualmente de R$ 571.670.455,00, 
dividido em 571.670.455 quotas idênticas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, é reduzido para R$ 491.613.735,00, com o consequente 
cancelamento de 80.056.720 quotas exclusivamente detidas pela sócia Pfizer Luxembourg SÀ RL, nos termos do Artigo 229, § 5º, da 
lei 6.404/76; e (vi) aprovar a indicação do Sr. Carlos Eduardo Murillo Medina, RNE nº G405191-8, e CPF nº 240.181.548-10, para 
representar a Sociedade na reunião de sócios da PF Consumer a ser realizada nessa data, convocada para deliberar sobre a incorporação 
da parcela cindida do patrimônio líquido da Sociedade pela PF Consumer, que ora é investido com poderes necessários para praticar 
todos os atos e executar quaisquer documentos adicionais e/ou resultantes da Operação, e, em particular, para decidir, votar e aceitar 
o valor a ser estabelecido no Laudo de Avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Sociedade e incorporado pela PF Consumer. 3. 
Em razão das deliberações tomadas acima, o Artigo 5º do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R$ 491.613.735,00, dividido 
em 491.613.735 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócios - Nº de Quotas - %: PFIZER 
Luxembourg SÀ RL - 491.613.734 - 99,99; PFE Pfizer Holdings 1 LLC - 1 - 0,01; Total - 491.613.735 - 100. § Único A responsabilidade 
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas no capital social, mas todos respondem solidariamente pela sua integralização.” 4. Em 
virtude das deliberações acima, as sócias decidem não apenas alterar o Artigo 5º do Contrato Social, como consolidá-lo, que se encontra 
registrado e arquivado na sede da Companhia. 28 de outubro de 2019. Pfizer Luxembourg S.À RL - por procuração Shirley Meschke Men-
des Franklin de Oliveira; PFE Pfizer Holdings 1 LLC - por procuração Shirley Meschke Mendes Franklin de Oliveira. Jucesp nº 481.974/19-2 
em 09/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ Nº 13.288.282/0001-16 - NIRE Nº 35.300.459.580

Presente 
-
-

  
Felipe Vicchiato. Dando 

-

-
 

 Felipe Vicchiato. 
 

CNPJ Nº 12.291.462/0001-94 - NIRE Nº 35.300.389.336

Felipe Vicchiato.  Deliberar sobre a antecipação de dividendos. 

Nada mais havendo 

e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. 
 Felipe Vicchiato. 

 nº 632.810/19-1 em sessão de 12/12/2019.  

CNPJ/MF nº 24.190.346/0001-68 - NIRE 35.300.491.254

 Deliberar sobre: (1) (2) 
de terras. 

(1) 

 (2) 

: 

11.11.2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1082386- 
76.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr. Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Walmir Pereira Modotti, +tab: nova itanhaem 
empreendimentos imobiliarios - 63..067.854/0001-05, +tab: 
alberto jacinto rios (293.548.118-68) e maria aparecida rios, 
+companhia brasil rural s/a - 58.524.653/0001-50, +antonio 
gordinho filho - 232.887.578-50, de fato: francisco fujio 
shimada, ou quem no imovel residir e de fato: industria e 
comercio de molas rios, ou quem no imovel residir, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que SERGIO 
ALVES CORDEIRO, MARIA JOSÉ MAGALHÃES COR-
DEIRO, VILMONES ALVES DE SOUSA e lilian alves 
cordeiro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a decla-
ração de domínio do imóvel situado à Estrada de Mogi das 
Cruzes,nº1938, antigo 2501, e rua Bartolomeu Belland, anti-
ga Rua São Carlos, lote 03 da quadra 42, São Paulo/SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.     [19,20] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1121513- 
84.2015.8.26.0100 O MM.Juiz de Direito da 2ªVara de Regis-
tros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Maria Lucia Pereira Figueiredo, Maria Regina Amin Figueire-
do, Antonio Affonso Figueiredo Filho, Maria Luiza Correa 
Figueiredo por sua mãe Rosangela Maria Correa Figueiredo, 
Marina Correa Figueiredo, Tereza de Souza Franco, Maria 
Figueiredo Canedo casada com José Canedo, Laura de 
Souza Roriz e Eduardo Afonso Figueiredo, e Lucia Chun Ju 
Choi, Maria Regina Corradi Ayache, Hani NaainAyache, 
Salem Abed El Abdel Jabbar, Naifa Faraj, e outros e eventuais 
confrontantes dos imóveis, ou quem os imóveis possuir; réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria 
Apparecida Figueiredo Aquino e Eli João Thomaz de Aquino 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio do imóvel situado à Rua Paraíba, números 19, 27 e 
29, esquina com a Rua Maria Marcolina, Pari, São Paulo/SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.                 [19,20] 
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Impostômetro atinge
marca de

R$ 2,4 trilhões e já
supera valor de 2018

O Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), chegou, na terça-feira (17), à marca R$ 2,4 trilhões de
impostos pagos pelos brasileiros em 2019. No ano passado,
considerando até o último dia do ano, o valor pago em tributos
somou R$ 2,3 trilhões.

Segundo o economista da ACSP, Marcel Solimeo, o valor
arrecadado em impostos, em 2019, pelos brasileiros está dentro
das previsões e reflete o índice de inflação. Está dentro das
previsões, levando em consideração os problemas que o go-
verno enfrenta”, disse Solimeo. “O esforço que as autoridades
vêm fazendo com o teto dos gastos tem tido resultados muito
lentos se considerar a urgência da redução no gasto governa-
mental”, acrescentou.

De acordo com Solimeo, para mudar esse cenário será ne-
cessária mais eficácia no corte dos gastos e na gestão das
contas públicas. “O Brasil tem uma das cargas tributárias mais
altas do mundo, equivalente ou até superior à carga de nações
desenvolvidas. É uma tributação de primeiro mundo, que deve-
ria retornar à população por meio de serviços essenciais e po-
líticas públicas de qualidade”. (Agencia Brasil)



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

Pedro Piquet disputa a temporada
2020 pela Charouz Racing System
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Brasiliense chega ao último degrau antes da F1 credenciado por vitórias e top5 no campeonato da FIA F3, vice-campeonato
na Toyota Racing Series e bicampeonato na F3 Brasil

Pedro Piquet
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O brasiliense de 21 anos de

idade é anunciado nesta quarta-
feira como titular de um dos car-
ros da equipe fundada em 1985
na República Tcheca. Ele vai dis-
putar as 12 rodadas duplas da pró-
xima temporada. O campeonato
tem início no Bahrein, entre 20
e 22 de março, e termina nos
Emirados Árabes Unidos, em 29
de novembro.

Exceto pela pista de abertura
do campeonato e pelos circuitos
urbanos de Mônaco e Baku
(Azerbaijão), Pedro Piquet já
competiu em todas as pistas do
calendário ao longo de seus qua-
tro anos no automobilismo eu-
ropeu. O mais jovem represen-
tante do clã Piquet nas pistas che-
ga à F2 credenciado por vitórias
pela FIA F3 e GP3 em pistas icô-
nicas como Silverstone, Monza

e Spa-Francorchamps -onde ven-
ceu a corrida 1 em 2019 com
direito a melhor volta da prova.
Pedro é o único brasileiro a ven-
cer corridas pela GP3 e sua su-

cessora a FIA F3, tendo termina-
do o campeonato de 2019 em
quinto lugar e o de 2018 em sex-
to. É dele também a melhor per-
formance de um brasileiro na

Toyota Racing Series, com o
vice-campeonato conquistado na
Nova Zelândia em 2017. Antes,
Pedro havia dominado a F3 Bra-
sil com o bicampeonato em
2014 e 2015.

A FIA F2 é a sucessora da
GP2, categoria fundada em 2005
e que teve Nelson Piquet Jr, ir-
mão mais velho de Pedro, como
primeiro brasileiro a vencer cor-
rida e vice-campeão para Lewis
Hamilton em 2006. 11 dos 12
campeões da GP2 entre 2005 e
2016 assumiram postos de titu-
lares da F1 na sequência de suas
carreiras. Em 2017 a categoria
mudou de nome para FIA F2 e
consagrou o hoje ferrarista Char-
les Leclerc como campeão; no
ano seguinte o título ficou com
o atual piloto da Williams Geor-
ge Russel. Em 2019, o campeão

A temporada de 2020 se
aproxima e com sua chegada
algumas novidades são apre-
sentadas pela Brasil Ride, a
principal agência promotora de
eventos ciclísticos no País.
Uma nova competição será re-
alizada no próximo ano, o XCO
Series, com três etapas entre
março e maio, no Hotel Fazen-
da Sant’Anna, em Amparo (SP).
Com o evento, que terá um cir-
cuito exclusivo para as três dis-
putas, um novo formato de co-
mercialização também é divul-
gado pela organização.

“O XCO Series 2020 repre-
sentará a entrada da Brasil Ride
no Cross Country Olímpico e
promete ser em grande estilo.
Estamos construindo uma pis-
ta de XCO na área da Fazenda
Sant’Anna, um local com toda
a infraestrutura para os atletas
e seus acompanhantes, com
restaurante, academia e hotel,
e assim teremos o Bike Club
Brasil Ride. Com essa novida-
de, trazemos um novo concei-
to comercial para essa compe-
tição que será realizada em três
etapas em seu ano de estreia”,
destaca Mario Roma, o funda-
dor da Brasil Ride. “Importan-
te ressaltar que o XCO Series
está aberto a todas as marcas do
ciclismo”, completa Mario
Roma.

“Trata-se de um local per-
feito para fazer eventos. Tere-
mos uma arena em que todas as
marcas poderão expor, com
estandes pré-configurados.
Compra-se um box e o mesmo
já serve para as três provas. As-
sim, as marcas entregam suas
lonas e vale para a temporada
toda. Não só é um novo con-
ceito comercial, como também
novo conceito de prova com
pista própria, que durante o ano
funcionará como um bike park
normal para as pessoas irem
diariamente pedalar.  Grandes

Cross Country

Brasil Ride apresenta
o XCO Series 2020 e
define novo conceito

Principal agência promotora de eventos ciclísticos no
País organizará um circuito de Cross Country Olímpico,
com três provas entre março e maio do próximo ano, e
construirá um pista de XCO

Atletas preparados para largada
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eventos de marcas, como lan-
çamentos e convenções, tam-
bém podem ser feitos lá, uma
vez que conta com toda infra-
estrutura”, finaliza o fundador
da Brasil Ride.

As datas das três etapas do
XCO Series 2020 no circuito
da Fazenda Sant’Anna estão
sendo definidas pela organiza-
ção da Brasil Ride, todas no
primeiro semestre, e serão di-
vulgadas em breve.

Calendário 2020 - Mais
11 provas estão confirmadas
em 2020 no calendário da
agência. A Gravel Race Brasil
Ride voltará para sua terceira
edição, em 19 de abril, outra vez
em Botucatu (SP). O Warm Up
Ilhabela, também realizado pela
terceira vez, será o primeiro
evento do estilo em 2020, dia
3 de maio, tendo em sua pro-
gramação a abertura da tempo-
rada da “Trail Run Brasil Ride”.
A Road Brasil Ride abrirá o mês
de junho, no dia 7, uma semana
antes da oitava edição do Festi-
val Brasil Ride, o maior evento
esportivo outdoor brasileiro,
com provas de MTB e Trail Run,
entre os dias 11 e 13.

Nos meses de julho, no dia
26, e agosto, no dia 30, as atra-
ções serão os Warm Up Costa
Rica (MS) e Linhares (ES),
respectivamente. Por fim, em
outubro, a 11ª edição da ultra-
maratona Brasil Ride, eleita
mundialmente como o “Giro
d’Italia do MTB”, entre 18 e
24, e a 5ª Maratona dos Des-
cobrimentos, dia 24, encerran-
do o calendário do ciclismo
organizado pela agência, que
contará ainda com a 6ª Ultra
Trail Run 70k Brasil Ride, dia
5 de dezembro, finalizando a
temporada.

Brasil Ride: Mais que uma
prova, uma etapa em sua vida.
Mais informações: http://
www.BRASILRIDE.COM.BR

Miguel Costa encerra temporada
no exterior e planeja 2020

Com 10 anos, piloto brasileiro foi campeão italiano entre os novatos e espera conseguir ainda mais conquistas no ano que
vem em sua segunda temporada completa na Europa

Miguel Costa
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Jovem talento do kartismo
brasileiro no exterior, Miguel
Costa encerrou sua primeira tem-
porada completa na Europa. O
piloto de 10 anos foi campeão
rookie do Italiano de Kart com
três vitórias e participou de di-
versas competições, como o
Mundial ROK e o World Series
Karting.

“Foi um ano bem especial e
de mudanças na minha carreira.
Eu competia nos EUA até o ano
passado, então passei por um pro-
cesso de adaptação com os karts
aqui da Europa. Fui campeão
rookie do Italiano de Kart, fiquei
em quinto lugar em Le Mans en-
tre 85 pilotos no Mundial ROK
e tenho certeza de que em 2020
nós conseguiremos ainda mais
vitórias e conquistas”, diz Mi-
guel, que compete na categoria
Mini para pilotos entre 9 e 12
anos.

Miguel faz parte da equipe
oficial Kart Republic, que é co-
mandada pelo experiente prepa-
rador italiano Dino Chiesa, que

foi fundamenta no sucesso de
Lewis Hamilton e Nico Rosberg
no kartismo, antes deles segui-
rem carreira para serem campe-
ões mundiais na F1.

Antes de chegar na Europa,
Miguel também colecionou con-
quistas nos EUA na categoria
Micro e foi vice-campeão da
ROK Cup em 2016 e 2017.

“Foram grandes momentos
em 2019, começamos o ano ven-
cendo no Winter Series. Depois
cheguei na Europa para correr
pela Parolin e não foi como o
esperado, então mudamos para a
Kart Republic para conseguir
estar sempre entre os 10 melho-
res do mundo na Mini. Foi assim
logo em Angerville (França) e
também no Italiano de Kart con-
seguindo vencer baterias na chu-
va, já que gosto bastante de cor-
rer no molhado. Conseguimos
mais bons resultados no Mundi-
al ROK e em Le Mans chegamos
no top-5. Para fechar os bons
resultados, na última etapa do
WSK eu consegui chegar no top-

10 depois de largar em 21º em
uma das minhas melhores corri-
das da carreira. Um ano muito
bom e muitas coisas boas estão
por vir para 2020”.

Miguel novamente começa-
rá o ano competindo nos EUA.
“Voltarei aos EUA nesse come-
ço de janeiro para participar do
SKUSA Winter Series e logo

depois retornaremos à Europa
para o restante da temporada. O
ano está terminando, mas segui-
remos treinando”, diz Costa, que
tem patrocínio de Baked Potato
e Participa.

O SKUSA será disputado en-
tre os dias 10 e 12 de janeiro no
circuito de Homestead, em Mi-
ami.

Brasil é líder em 16 provas no
Ranking Sul-Americano

Vitória Rosa
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O Brasil lidera 16 provas no
Ranking Sul-Americano Adulto
de Atletismo, segundo informa-
ções publicadas na área de esta-
tísticas da Confederação Sul-
Americana (CONSUDATLE). São
14 provas individuais – 4 no fe-
minino e 10 no masculino - e as
duas de revezamento 4x100 m.

O destaque individual é Vitó-

ria Rosa (Pinheiros), que é pri-
meira colocada nos 100 m, com
11.16 (0.2), marca obtida em
maio, em Xangai (CHN), e nos
200 m, com 22.62 (-0.1), tempo
alcançado nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima (PER), em
agosto.

No masculino, Paulo André
Camilo de Oliveira (Pinheiros)

lidera os 100 m, com 10.02 (l.5),
conseguidos em abril, em Azu-
sa, nos Estados Unidos. Tricam-
peão brasileiro da prova – no Tro-
féu Brasil Caixa de 2019 correu
os 100 m em 9.90, mas com ven-
to de 3.2, acima do permitido -,
tem seis entre as 10 melhores
marcas da temporada.

Outro destaque é Caio Bon-
fim (CASO), primeiro colocado
nos 20 km marcha atlética, com
1:18:47, novo recorde brasilei-
ro e a segunda melhor marca de
toda a história na América do Sul.
O brasiliense só está atrás do
equatoriano Jefferson Perez,
campeão olímpico em Atlanta-
1996, com 1:17:21, resultado de
2003.

Os líderes brasileiros no
Ranking Sul-Americano
Feminino
100 m - 11.16 (0.2) - Vitória
Rosa;
200 m - 22.62 (-0.1) - Vitória
Rosa;
Peso - 18,10 m - Geisa Arcanjo;
Disco - 65,34 m - Andressa Oli-

veira de Morais;
4x100 m - 43.04 - BRA - Andres-
sa Fidélis, Vitória Rosa, Lorrai-
ne Martins e Rosangela Santos.
Masculino
100 m - 10.02 (1.5) - Paulo An-
dré Camilo de Oliveira;
1.500 m - 3:40.27 - Thiago André;
110 m c/barreiras - 13.18 (0.8) -
Gabriel Constantino;
400 m c/barreiras - 48.28 - Ali-
son dos Santos;
3.000 m /obstáculos - 8:25.34 -
Altobeli Santos da Silva;
20 km marcha atlética - 1:18:47
- Caio Bonfim;
Vara - 5,92 m - Thiago Braz da
Silva;
Triplo - 17,31 m (0.4) - Aleksan-
dro Melo;
Peso - 22,61 m - Darlan Romani;
Decatlo - 7.944 pontos - José
Fernando Ferreira Santana;
4x100 m - 37.72 - Rodrigo Nas-
cimento, Vitor Hugo dos Santos,
Derick de Souza e Paulo André
Camilo de Oliveira.

A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

foi o holandês Nick de Vries, ti-
tular de um dos carros da Mer-
cedes na atual temporada da Fór-
mula E.

Pedro Piquet acelerou pela
Charouz Racing System há duas
semanas, nos três dias de tes-
tes coletivos realizados em Yas
Marina após o término da tem-
porada 2019. Mostrou rápida
adaptação com o equipamento
e percorreu um total de 245

voltas (ou 1.360,7 km). Em três
das seis sessões ficou no
top10, terminando uma vez em
sexto e outra em quarto, à fren-
te de alguns competidores re-
gulares da F2.

Piquet volta ao carro da últi-
ma categoria de acesso antes da
F1 a partir de 1º de março do
próximo ano na pista de Sakhir
(Bahrein) para mais uma jorna-
da de testes coletivos.


