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Atividade econômica cresce
0,18%, diz Banco Central
Governo criará secretaria para
agilizar entrada do Brasil na OCDE
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São Paulo está entre as cidades mais
desiguais no acesso a emprego
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Sexta: Nublado
com chuva de manhã. À tarde e à
noite pode garoar.

22º C
18º C

Reforma administrativa não fará alterações substanciais que
afetem as carreiras dos atuais servidores
O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, disse na
quinta-feira (16) que o governo pretende implementar a reforma administrativa em fases.
A primeira proposta deve ser
apresentada em fevereiro e a intenção do governo é que o conjunto de mudanças seja implementado até 2022.
O secretário disse que a in-

tenção do governo é não fazer
alterações substanciais que afetem as carreiras dos atuais servidores, mas que haverá mudanças pontuais. Segundo ele, o governo vai detalhar o conjunto de
mudanças em fevereiro.
“Depende obviamente de
quanto tempo o Congresso vai
demorar para cumprir cada uma
desses etapas. A gente mira em
uma reforma finalizada em cada
uma de suas fases, a PEC e as leis

que precisarão regulamentar dispositivos”, disse Uebel ao apresentar um balanço das ações da
secretaria no ano passado e as
perspectivas para este ano.
Entre as medidas que devem
ser encaminhas estão mudanças
nas regras de contratação de servidores públicos, número de carreiras, remuneração, entre outros pontos. Uma das medidas
estudadas pelo governo é a contratação de funcionários temporários e celetistas.
“[A reforma] Não vai mexer
com a estabilidade dos servidores atuais. Não vai haver mudança
nos salários dos servidores atuais e não vai haver desligamento
dos servidores atuais. Têm coisas
que vão mudar nos servidores atuais, mas coisas pontuais”.
Medidas
De acordo com o secretário
adjunto de Desburocratização,
Gleisson Rubin, o conjunto de
medidas inclui uma proposta de
emenda à Constituição (PEC),
projetos de lei e de lei complementares e decretos. Página 4

Maior campeonato regional de kart do Brasil, a Copa
São Paulo de Kart Granja Viana trará várias novidades em
2020. Além da divisão da
competição em Copa SP e
Copa KGV, a organização
também está definindo os últimos detalhes dos regulamentos. Uma das novidades
para a Copa SP é que as oito
etapas da temporada serão
disputadas no formato de
rodada tripla, com duas provas de 10 minutos e uma um
pouco mais longa, com 15 minutos de duração e valendo
maispontos.
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Sesc RJ, Sada Cruzeiro e
Sesi-SP estão na Fase Final

Turismo
Compra: 4,17
Venda:
4,43

Noite
Foto/ Amanda Demétrio

Comercial
Compra: 4,19
Venda:
4,19

Cimed anuncia patrocínio
em grandes categorias do
automobilismo mundial
A Cimed, uma das maiores
patrocinadoras do automobilismo brasileiro, anunciou
seu plano de expansão no esporte a motor, levando talentos do País para brilhar no exterior: a marca vai apoiar Felipe Fraga, o piloto que mais

venceu corridas com a Cimed ao longo de sua história na Stock Car, nas principais categorias de turismo
do mundo, como o Intercontinental GT Challenge e
o Mundial de Endurance
(WEC).
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Categorias Rotax terão novidades na Copa São Paulo de
Kart 2020

Sesi -SP x Fiat/Minas

DÓLAR

registrou alta durante toda a manhã, mas passou a cair durante a
tarde até recuperar-se e fechar próximo da estabilidade nos minutos
finais de negociação.
Nos últimos dias, o mercado
financeiro tem sido afetado pelas
expectativas em torno do fechamento do acordo comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores
economias do planeta. Aprimeira etapa do acordo foi assinada na quartafeira (15), na Casa Branca.
Apesar do compromisso da
China de importar US$ 180 bilhões em bens norte-americanos,
o acordo não anulou a maior parte das taxas punitivas impostas
pelos Estados Unidos sobre US$
360 bilhões de produtos chineses. O governo de Donald Trump
manterá taxas alfandegárias adicionais de 25% sobre US$ 250
bilhões de bens importados da
China e de 7,5% sobre mais US$
120 bilhões. (Agencia Brasil)

Promessas da Ginástica
Artística do Brasil iniciam
temporada 2020 na Junior
International Team Cup

Compra: 4,67
Venda:
4,67

Fonte: Climatempo

Em mais um dia de volatilidade no mercado, o dólar norteamericano voltou a subir e fechou no maior valor em mais de
40 dias. O dólar comercial fechou a quinta-feira (16) vendido
a R$ 4,191, com alta de R$ 0,006
(0,15%). A divisa está no maior
valor de fechamento desde 4 de
dezembro (R$ 4,202).
O dólar abriu em baixa. Por
volta das 10h15, chegou a ser
vendido a R$ 4,16, na mínima do
dia. No início da tarde, no entanto, a cotação reverteu a tendência, e a moeda passou a operar
em alta. Por volta das 16h, a cotação chegou a encostar em R$
4,20. A moeda acumula valorização de 4,44% em 2020.
No mercado de ações, o dia
também foi de oscilações. O Ibovespa, índice da B3 (antiga Bolsa
de Valores de São Paulo), fechou
o dia com pequena alta de 0,25%,
aos 116.704 pontos. O indicador

Copa São Paulo de Kart
anuncia novidades para
categorias com motores Rotax

EURO

Tarde

Dólar fecha acima de
R$ 4,19, no maior valor
desde início de dezembro

Esporte

Estão definidos os semifinalistas da Copa Brasil masculina de vôlei 2019/2020. Na
noite de quarta-feira (15),
Sesc RJ, Sada Cruzeiro (MG)
e Sesi-SP se garantiram na
Fase Final da competição, que
será realizada em Jaraguá do
Sul (SC), ao venceram seus
compromissos pela rodada de
classificação do campeonato.
As três equipes se juntaram a
EMS Taubaté Funvic (SP), que
já havia vencido no jogo isolado realizado na última terçafeira (14).
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Manhã

BC a tomar decisões sobre a
taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volume de impostos.
O indicador foi criado pelo
BC para fazer um acompanhamento mensal da atividade
econômica. Mas o indicador
oficial, com metodologia diferente do IBC-Br, é o Produto
Interno Bruto (PIB - a soma
de todas as riquezas produzidas pelo país), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado trimestralmente.
(Agencia Brasil)

Foto/Divulgação

Previsão do Tempo

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Depois de receber “uma
chuva de críticas” na Bolívia e
na Argentina, onde espera por
asilo políttico, o ex-presidente Evo Morales retratou-se,
nesta quinta-feira (16), de sua
proposta de criar “milícias
populares” e destacou que sua
“convicção mais profunda sempre foi a defesa da vida e da
paz”.
Reafirmo mi convicción
más profunda por la vida y por
la paz.
“Há alguns dias, tornaram-se públicas declarações
minhas sobre a formação de
milícias. Me retrato delas”,
afirmou o ex-presidente boliviano em sua conta no Twitter, em referência a afirmações feitas domingo passado
(12) em uma entrevista radiofônica.
No início da tarde, o governo interino da Bolívia rechaçou a retratação de Morales de
suas declarações sobre a formação de milícias armadas no
país e reiterou que o ex-mandatário e deve responder à justiça por crimes de sedição e
terrorismo.
“Ninguém vota nele [Morales] no país. Ele saiu porque
queria, e aqui estamos esperando por ele. Se ele tem problemas com a Justiça, tem que
responder”, disse o ministro da
Justiça do governo interino,
Álvaro Coimbra.
Morales enfrenta um mandado de prisão por incitação a
cometer crimes, sedição e terrorismo.
“A liderança de Evo Morales perdeu o norte com declarações muito infelizes, e isso
não tem nada a ver com o que
o país quer”, afirmou o ministro. Segundo Coimbra, os bolivianos querem eleições, um
governo estável, que forneça
uma economia estável, que
lhes dê trabalho e que todos se
reconciliem.
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Reforma administrativa
será implantada em fases

Foto/Divulgação

Morales
retrata-se de
declarações
sobre criação
de milícias
populares

O Índice de Atividade Econômica, do Banco Central (IBCBr), dessazonalizado (ajustado
para o período), teve alta de
0,18% em novembro de 2019,
comparado a outubro, segundo
dados divulgados na quinta-feira(16) em Brasília. Esse foi o
quarto mês seguido de alta.
Na comparação com novembro de 2018, houve crescimento de 1,10% nos dados
sem ajustes, por se tratar de
períodos iguais. Em 12 meses
encerrados em novembro, o
indicador teve expansão de
0,90%. No ano, até novembro,
houve crescimento de 0,95%.
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o

Seleção Brasileira masculina
A temporada 2020 da Ginástica
Artística do Brasil começa nesta
sexta-feira (17), com a Seleção Brasileira masculina juvenil participando da Junior International Team Cup,
que acontecerá na cidade de Houston, nos Estados Unidos.
A competição, que será realizada nas dependências do Leonard Merrel Center, reunirá também as equipes da Austrália, Canadá, França, Japão, Polônia e Es-

juvenil
tados Unidos. As provas classificatórias acontecerão na
sexta, enquanto as finais estão
marcadas para o sábado (18),
sempre a partir das 21 horas.
Para Hilton Dichelli, um
dos treinadores brasileiros que
acompanham a delegação brasileira, ao lado de Vardan Movsisyan, será uma excelente oportunidade para começar bem a temporada de 2020.
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Parque Natural Municipal Bororé
é aberto para visitação
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e 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 pioneiros
no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Vereadores veteranos do maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil e do mundo começam a perceber que em
2020 não vão se repetir as votações que vieram do youtube e do
twitter. Em tempo: as histórias de cada um é que farão o mix do
voto virtual com o real
.
PREFEITURA (SP)
Se não pintar a candidatura de uma liderança cristã protestante (evangélica) a altura do que deixou (via Literatura Bíblica) o
próprio Jesus pra prefeitura de São Paulo 2020, o católico Bruno Covas (PSDB) vai seguir em alta enquanto um jovem que luta
contra um câncer mortal
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Gil Diniz, representante da família Bolsonaro (ainda que sem partido por conta do racha com o PSL agora da deputada federal Joice - candidata à prefeitura de São Paulo), segue
postando que tá selado como um dos pré-candidatos caso saia o
registro do ALIANÇA PELO BRASIL
.
GOVERNO (SP)
Aproveitando que agora tem como seu Secretário (Economia) o consagrado Meirelles (ex-Ministro), João Doria (dono
do PSDB ‘de centro’) começa a entrar no rol dos nomes (fora
Bolsonaro, Moro e Lula ou um preposto) citados nas rodas políticas internacionais como Presidenciável 2022
.
CONGRESSO (BR)
Dependo dos resultados das eleições municipais 2020, tanto
a presidência da Mesa Diretora do Senado como da Câmara dos
Deputados pode mudar de mãos em 2021. É que não é nada saudável pras democracias ter um mesmo partido dominando ambas.
Vide os Estados Unidos
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Nunca foi nem simples, nem fácil pra governantes brasileiros
lidar com políticos da comunidade israelense. No caso (conflito
empresariais) Wajngarten, que chefia a Secretaria de Comunicação de Bolsonaro complica ainda mais. Caso seja demitido, um
substituto terá que ser ‘de Israel’
.
PARTIDOS (BR)
O agora ex-PRB (mudou o nome pra Republicanos) tá completando este ano 15 anos da sua fundação. Inicialmente ligado
(nos céus e na Terra) à Igreja Universal do Reino de Deus e a
Rede Record de televisão (ambas de Edir Macedo), hoje dá-se ao
luxo de ter de tudo um pouco
.
HISTÓRIAS (BR)
De prefeitos que elegeram seus sucessores na maior prefeitura do Brasil (São Paulo) desde a volta das diretas em 1985:
Maluf elegeu Pitta em 1996. Serra não só deixou o cargo pro
vice Kassab, como ajudou a reelegê-lo em 2008. Doria vai ajudar
em 2020 com seu ex-vice Covas ?
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu
a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar
de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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A Divisão de Gestão das Unidades de Conservação (DGUC)
da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente (SVMA) abriu
na quinta-feira (16/01) um projeto inédito de visitação
ao Parque Natural Municipal
Bororé. A iniciativa foi iniciada na terça-feira (14/01) no Parque Itaim na quarta-feira, (15/
01) no Parque Varginha, e também irá contemplar os parques
Jaceguava e Fazenda do Carmo
(ver programação).
O parque possui os seguintes atrativos e equipamentos:
Trilha do Aventureiro e Trilha do
Lago; píer na margem da represa Billings para contemplação da

paisagem; banheiro masculino e
feminino. Há também banheiros
para portadores de necessidades
especiais; administração e estacionamento.
O Parque Natural Municipal
(PNM) Bororé possui área aproximada de 193 hectares e está
localizado na Ilha do Bororé,
Zona Sul do município de São
Paulo, no âmbito da Subprefeitura da Capela do Socorro e da
Área de Proteção Ambiental
(APA) Bororé-Colônia, distando
cerca de 30 km da região central da capital paulista.
Integra a Bacia Hidrográfica
do Alto Tietê, na Sub-bacia Billings-Tamaduateí, estando, por-

tanto, dentro da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do
Reservatório Billings – APRM
Billings, criada pela Lei Estadual nº 13.579/2009. Faz parte da
Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde de São Paulo.
Criado pelo Decreto Municipal nº 52.972/2012, o PNM
Bororé é fruto dos recursos de
compensação ambiental referentes ao licenciamento do trecho sul do Rodoanel Mário Covas.
Diferente dos parques urbanos, o Parque Natural Municipal
é uma unidade de conservação de
proteção integral definido pelo

SNUC; por esta razão, seu uso
está vinculado a ações destinadas à preservação dos ecossistemas naturais por meio do desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização de pesquisas
científicas.
Serviço
Visitação ao Parque Natural Municipal Bororé
Data: a partir do dia 16/01/
2020, às quintas-feiras e fins de
semana
Horário: das 8h às 17h
Local: Estrada das Vieiras,
s/n, Bororé, Distrito de Grajaú.

DAEE assume operação de mais 3
equipamentos para controle de cheias
O Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) firmou
termo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo e assumirá
a operação dos conjuntos de pôlderes (equipamentos hidráulicos
para controlar cheias) das pontes das Bandeiras, Casa Verde e
Anhanguera, na Marginal Tietê.
Serão mais 26 bombas integradas ao sistema do DAEE.

O DAEE já opera seis pôlderes na marginal Tietê: Ponte do Limão margem direita;
Ponte Aricanduva, margens
direita e esquerda; Ponte Vila
Maria, margens direita e esquerda; e Ponte Vila Guilherme margem esquerda.
Com o termo de cooperação,
o DAEE vai administrar 46 bombas. O conjunto tem capacidade

para bombear 400 metros cúbicos por segundo. “A integração
permite otimizarmos o sistema de controle de cheias do
rio Tietê na cidade de São Paulo. A operação de todos esses
pôlderes passa a ser do DAEE
e funcionará de maneira integrada”, destacou o secretário
de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado,

Marcos Penido.
Em contrapartida, a Prefeitura assume a operação e manutenção dos piscinões Guamiranga, na Vila Prudente, e Olaria, no
córrego Olaria, afluente do córrego Pirajuçara. O primeiro tem
capacidade para reservar 850 mil
metros cúbicos de água das chuvas, e o segundo, 100 mil metros cúbicos.

Capital sedia a primeira reunião
Conselho Estadual de Turismo de 2020
Na terça-feira (14), a Secretaria de Turismo sediou a primeira Reunião Ordinária do
Conselho Estadual de Turismo
do Estado de São Paulo (Conturesp), com a presença de empresários e representantes de
entidades ligadas aos negócios
turísticos.
O evento foi presidido pelo
chefe de Gabinete da pasta, Guilherme Miranda, representando
na ocasião o Secretário de Turismo, Vinicius Lummertz, e

também por Regina Rocha, secretária-executiva do Conturesp.
A primeira apresentação da
reunião foi do gestor de Captação
de Investimentos da Secretaria de
Turismo, Eduardo Madeira. Ele
mostrou aos conselheiros e convidados presentes, com uma série
de painéis, informações acerca
de linhas de financiamento e de
crédito turístico.
Financiamento
Na ocasião, Eduardo Madei-

ra explicou como os bancos privados e públicos, parceiros da
secretaria no desenvolvimento
de empresas ligadas ao setor,
estâncias turísticas e Municípios de Interesse Turístico (MITs),
desenvolvem os programas de
financiamento, por meio do
site www.creditoturistico.com.br.
Ainda na pauta da reunião, o
chefe de Gabinete, Guilherme
Miranda, apresentou os vídeos e
chamadas de televisão que fazem
parte da campanha internacional,

pela CNN International, do programa “São Paulo Pra Todos”.
“Foi um investimento para que
o Estado fosse conhecido por
mais de 145 mil espectadores
em todo o mundo, somado ao
programa de meia hora produzido pela rede de TV CNN, que
teve 120 chamadas ao longo de
15 dias. É uma grande visibilidade”, explicou.
A próxima reunião da Conturesp será realizada no dia 11
de fevereiro.

SP registra novo recorde no índice de
vacinação contra brucelose em 2019
Com 95,27% de fêmeas bovídeas (bovinas e bubalinas) com
idade entre três e oito meses vacinadas contra a brucelose em 2019,
o Estado de São Paulo registrou um
novo recorde, superando o índice
do ano anterior, de 94,23%.
Vale destacar que a zoonose
(doença que acomete os animais
e o homem) infectocontagiosa
é causada pela bactéria Brucella
abortus. Nos bovinos, a enfermidade pode causar aborto, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, repetição de cio
e descargas uterinas com grande eliminação da bactéria, além
de inflamação nos testículos.
Do total de 843.168 fêmeas, 803.626 foram vacinadas. Em
relação ao ano, anterior houve
redução no número de fêmeas
na faixa etária de vacinação obrigatória. Em 2018, foi registra-

do um total de 887.357 fêmeas.
Os dados são do sistema informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, em ação
conduzida pela Coordenadoria
de Defesa Agropecuária.
Imunização
Obrigatória no Estado desde
2002, a vacinação contra a brucelose é feita uma única vez na
vida das fêmeas bovinas ou bubalinas. De acordo com especialistas, o criador tem demonstrado consciência sobre a importância de manter os animais
vacinados. No caso da brucelose, é uma decisão fundamental
para proteger as fêmeas bovídeas durante toda a vida, evitando
prejuízo econômico.
“O Estado vem, a cada ano,

melhorando o desempenho da
vacinação e proteção do rebanho
com a conscientização do criador e a mobilização de uma
equipe de profissionais médicos veterinários e laboratórios que são habilitados e auditados pela Defesa”, enfatiza o médico veterinário da
pasta, Klaus Saldanha Hellwig, que, junto à Defesa
Agropecuária, responde pelo
Programa Estadual de Controle
e Erradicação da Brucelose e da
Tuberculose (PECEBT).
A vacinação precisa ser realizada por um profissional médico veterinário, por ser uma
vacina viva, podendo infectar o
manipulador. O profissional,
além de garantir a correta aplicação e cuidados de manipulação, fornece o atestado de vacinação ao produtor.

Segundo semestre de 2019
Durante o 2º semestre do
ano passado, estavam aptos a receber a vacinação contra a brucelose 374.169 fêmeas bovídeas. A cobertura vacinal foi de
94,93%. O sistema recebeu a
declaração de 39.091 propriedades, representando 91,04% do
total de propriedades com fêmeas bovídeas com idade entre três
e oito meses.
Os criadores que deixaram
de vacinar, ou deixaram de informar, foram notificados pelo órgão oficial de Defesa Agropecuária. A autuação pelo descumprimento da legislação é de 5
Ufesps por cabeça por deixar de
vacinar e 3 Ufesps por cabeça
por deixar de comunicar. O valor da Unidade Fiscal do Estado
de São Paulo (Ufesp) para 2020
é de 27,61 reais.

Projeto de extensão para professores na USP
tem inscrições abertas até 31 de janeiro
Permanece aberto até 31 de
janeiro o período de inscrições
do Projeto da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (USP) para o segundo semestre de 2020. A iniciativa busca complementar a formação,
aperfeiçoar e renovar os conhecimentos dos professores da
rede pública de São Paulo.
O link para inscrição
está disponível pela internet. As
aulas têm início no dia 1º de
agosto, de acordo com o dia de
oferecimento da disciplina. As

atividades são presenciais e
acontecem uma vez por semana,
mas requerem tempo de dedicação extra para leituras e outras
ações solicitadas pelo docente
ministrante.
A cada semestre, o projeto
oferece vagas em algumas disciplinas regulares dos cursos
de Graduação em Pedagogia e
nos cursos de Licenciatura em
diversas áreas, ministrados na
Faculdade de Educação, no
campus do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Participação
Os alunos do projeto frequentarão as aulas junto com os
alunos regulares dos cursos
cumprindo todas as tarefas propostas pelo professor a fim de
conseguir o aproveitamento mínimo necessário para receber o
certificado de conclusão da disciplina.
A participação em disciplinas de Licenciatura está limitada a duas. Para as matérias de
graduação em pedagogia não há
limite, entretanto, o aluno pode

cursar, em ambas modalidades,
apenas uma disciplina por semestre.
As ações do Programa de
Formação de Professores (PFP)
têm como objetivo principal
contribuir para aprimorar a formação dos futuros professores, por meio da qualificação
das experiências dos estágios
curriculares dos estudantes de
Pedagogia e diversas Licenciaturas da USP. O Programa de
Formação de Professores teve
início em 2009.

Prefeitura define multa por reincidência na
distribuição de panfletos em vias públicas da capital
A distribuição de panfletos
em vias públicas da capital é proibida desde 2007 pela Lei nº14.517. O
artigo 26, que veda a distribuição de
folhetos, panfletos ou qualquer tipo
de material impresso veiculando
mensagens publicitárias, foi agora regulamentado pelo Decreto 59.172,
publicado na terça-feira (14) pela
Prefeitura de São Paulo, no Diário
Oficial do Município.

Foram criados parâmetros
para que se torne clara a caracterização dos casos de reincidência, mantidas a multa dobrada e apreensão do material distribuído já previstos na lei.
O Decreto estabelece como
reincidente a infração reiterada
depois de um prazo mínimo de
60 minutos em relação à primeira multa aplicada. O valor origi-

nal de 5 mil reais dobra para 10
mil reais. A caracterização da
reincidência se mantém por um
período de 6 meses.
“A multa será aplicada ao beneficiário. Ou seja, à empresa ou
pessoa física que contratou terceiros para distribuir os panfletos”, explica Carlos Candella,
supervisor geral do setor de Uso
e Ocupação do Solo da Secreta-

ria Municipal das Subprefeituras.
As ações de fiscalização já
ocorrem e são realizadas pelas
Subprefeituras. Uma vez registrada a multa, o agente vistor
conseguirá identificar as situações de reincidência a partir dos
registros de autuações. Em
2019, foram aplicadas 935 multas pela distribuição de panfletos em vias públicas da capital.
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São Paulo está entre as cidades
mais desiguais no acesso a emprego
Estudo mostra que São Paulo é a cidade mais desigual do
país quando o assunto é o acesso a emprego. Na capital paulista, os 10% mais ricos têm mais
que nove vezes mais empregos
disponíveis a uma distância de
30 minutos de caminhada de
onde moram que os 40% mais
pobres.
A informação está em diagnóstico apresentado hoje pelo
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea). O levantamento aponta que o acesso a
educação, emprego e saúde nas
20 maiores cidades brasileiras
se dá de forma desigual quando
são analisadas pessoas de diferentes faixas de renda e grupos
raciais. Segundo o geógrafo do
Ipea Rafael Pereira, o estudo
mostra que há um padrão: pessoas brancas e de renda mais alta
têm acesso a essas oportunidades e serviços mais próximos de
casa.
“Seja caminhando a pé, seja
de transporte público, ou de bicicleta, essas pessoas têm faci-

lidade muito maior de acessar
oportunidades de emprego, saúde e educação. Essas desigualdades variam muito entre cidades no Brasil, mas são marcantes em praticamente todas as cidades”, afirma ele, que trabalhou
em parceria com o Instituto de
Políticas de Transporte & Desenvolvimento.
Segundo o pesquisador, as
oportunidades de emprego estão
concentradas nos centros urbanos, exigindo maiores deslocamentos e provocando maiores
desigualdades. A pesquisa explica que São Paulo tem uma concentração de oportunidades muito distantes entre centro e periferias.
Por outro lado, no Rio de
Janeiro os 10% mais ricos têm
três vezes mais empregos disponíveis a uma distância de 30 minutos de caminhada a partir de
onde moram que os 40% mais
pobres, o que pode estar relacionado à presença de comunidades pobres mais próximas da região central.

As desigualdades raciais
também ficam claras quando os
deslocamentos são analisados.
Em Belo Horizonte, Curitiba e
Campinas, a população branca
têm uma oferta duas vezes maior de serviços de saúde de alta
complexidade a uma distância a
pé de até 60 minutos de suas
residências que a população negra.
Rafael Pereira sugere que
uma política de longo prazo que
pode reduzir esse problema é o
investimento em um desenvolvimento urbano que desconcentre as oportunidades, aumentando a presença de polos
empregadores fora dos centros, em locais servidos por
transporte público. “É saudável para as cidades distribuir
melhor o centro econômico”,
avalia ele. “Nas periferias das
cidades, é possível encontrar
desertos de oportunidades.
Têm pessoas morando ali, mas
elas têm oferta muito menor de
serviços públicos de educação e
saúde, e a oferta de serviço de

transporte público é mais limitado”.
O geógrafo explica que a
pesquisa gerou um banco de dados que está disponível para gestores públicos, pesquisadores e
cidadãos interessados. Tanto
a íntegra do estudo como
uma plataforma digital foram
publicados na internet para permitir esse acesso.
A pesquisa faz estimativas de
acessibilidade a pé e de bicicleta para as vinte maiores cidades
do país, e por transporte público para sete capitais: São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Recife, Fortaleza, Porto Alegre
e Curitiba.
Por outro lado, pesquisador
avalia que as políticas públicas
de educação e saúde foram mais
bem sucedidas em capilarizar
esses serviços. Com exceção de
Brasília, a população das maiores cidades brasileiras gastam
entre cinco e dez minutos de bicicleta para chegar até uma unidade de ensino médio mais próxima. (Agencia Brasil)

Confiança do empresário do comércio
tem melhor janeiro desde 2013
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
atingiu em janeiro deste ano
126,6 pontos, em uma escala de
zero a 200. É o maior patamar
para um mês de janeiro desde
2013. O resultado é 2% maior
que o observado em dezembro e
4,7% maior do que o registrado
em janeiro de 2019.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira (16) pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). Na comparação com dezembro de 2019, as intenções de
investimento cresceram 2,5%,
puxadas pela intenção de contratação de funcionários (4,7%). A
avaliação dos empresários sobre

as condições atuais subiu 1,4%,
puxada pela maior confiança na
economia (3,2%). Já a expectativa em relação ao futuro cresceu 1,7%, com destaque também
para a avaliação sobre a economia (2,7%).
Na comparação com janeiro
do ano passado, no entanto, a alta
de 4,7% foi puxada pela avalia-

ção sobre o momento atual,
com crescimento de 17,9%. A
confiança no momento atual da
economia teve alta de 23,4%.
As intenções de investimento
cresceram 4,1%, puxada pelos
investimentos na empresa
(10,3%). As expectativas sobre
o futuro tiveram queda de
2,3%. (Agencia Brasil)

Dataprev é incluída no Programa
Nacional de Desestatização
A Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência
(Dataprev) foi incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), de acordo com o
Decreto nº 10.199, de 15 de janeiro de 2020, publicado
no Diário Oficial da União da

quinta-feira (16).
“Fica qualificada, no âmbito
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da
República - PPI, e incluída no
Programa Nacional de Desestatização - PND a Empresa de Tecnologia e Informações da Pre-

vidência – Dataprev”, diz o decreto em seu artigo primeiro.
A Dataprev é uma empresa
pública, criada em 1974, conforme a Lei nº 6.125, de 4 de
novembro daquele ano, assinado
pelo presidente Ernesto Geisel.
Em seu portal na internet, a

empresa informa que, entre outros serviços, é responsável pelo
processamento do pagamento
mensal de cerca de 34,5 milhões
de benefícios previdenciários e
pela aplicação on-line que faz a
liberação de seguro-desemprego. (Agencia Brasil)

Inflação pelo Índice Geral de
Preços–10 cai de 1,69% para 1,07%
O Índice Geral de Preços–10
(IGP-10) registrou inflação de
1,07% em janeiro deste ano, taxa
inferior ao 1,69% de dezembro.
O índice é, no entanto, superior
ao 0,26% de janeiro de 2019.
Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), o IGP-10 acumu-

la 7,81% em 12 meses.
Entre os subíndices que compõem o índice, a maior alta foi
registrada no Índice de Preços
ao Produtor Amplo, que mede o
atacado e teve inflação de 1,38%
em janeiro.
Apesar de ter registrado a

maior taxa do IGP-10 em janeiro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo teve queda em relação a dezembro de 2019, já
que naquele mês a inflação tinha
ficado em 2,26%.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo,

também teve uma taxa inflação
menor em janeiro (0,51%) do
que em fevereiro (0,75%).
De acordo com a FGV, a inflação do Índice Nacional de
Custo da Construção subiu de
0,06% em dezembro para 0,24%
em janeiro. (Agencia Brasil)

Governo criará secretaria para
agilizar entrada do Brasil na OCDE
O ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, anunciou na
quinta-feira (16) que o governo
criará uma secretaria para se debruçar sobre as relações do Brasil com a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e com os
países-membros do grupo. O
decreto de criação da nova estrutura, que integrará a estrutura
da Casa Civil, deve sair até a próxima segunda-feira (20).
Onyx se reuniu, na manhã da
quinta-feira (16), na Embaixada
dos Estados Unidos, em Brasília, com o Encarregado interino

de Negócios, William Popp,
para agradecer o apoio do país
norte-americano à adesão do
Brasil à organização.
O governo dos EUA informou, na terça-feira (14), que
pretende indicar o Brasil como
membro pleno da OCDE
e saudou os esforços contínuos
do governo brasileiro em relação às reformas econômicas,
melhores práticas e conformidade com as normas da entidade .
“Esse [a adesão à OCDE] é
um processo que leva, em média, em torno de três anos. A conversa com o embaixador Willi-

am Popp é no sentido de que o
Brasil vai se esmerar muito nisso. Por determinação do presidente [Jair] Bolsonaro, nós estamos criando uma secretaria específica, que vai se debruçar sobre a OCDE, para poder melhorar nossa relação com o organismo internacional, com os paísesmembros que sejam mais fortes
dentro da OCDE, buscar cada um
dos passos de acreditação para
que o Brasil no mais curto espaço de tempo possa ser membro
desse time, que é o time que vence no mundo”, disse o ministro.
A OCDE reúne os países

mais industrializados do mundo
e estabelece parâmetros conjuntos de regras econômicas e legislativas para os seus membros.
De acordo com Onyx, o Brasil
já tem 66 itens acreditados junto à entidade dos 234 que são
necessários para a adesão. Entre
eles, o ministro citou princípios de governança pública, como
a digitalização de serviços ao
cidadão e a transparência.
A OCDE tem 36 paísesmembros, a maioria da Europa.
Da América Latina, apenas o
Chile e o México estão no grupo. (Agencia Brasil)

Caixa e Banco do Brasil começam
a pagar abono do PIS/Pasep
O pagamento do abono salarial do Programa de Integração
Social (PIS) do calendário
2019/2020, para os trabalhadores nascidos no mês janeiro e
fevereiro, começou na quintafeira (16). De acordo com a Caixa, os valores variam de R$ 87 a
R$ 1.039, conforme a quantidade de dias trabalhados durante o
ano base 2018.
Os titulares com conta indi-

vidual na Caixa e cadastro atualizado receberam o crédito automático antecipado na terça-feira (14).
Segundo a instituição, são mais de
3,6 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, totalizando R$ 2,6 bilhões em recursos injetados na economia.
Pasep
Os servidores públicos, cadastrados no Programa de Formação

do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), com o dígito final de
inscrição 5 e 6 recebem também
a partir de hoje. O pagamento é
feito pelo Banco do Brasil
Calendário
No caso do PIS, os pagamentos são escalonados conforme o
mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho de
2019, com os nascidos naquele

mês. O prazo final para o saque
do abono salarial do calendário
de pagamentos 2019/2020 é 30
de junho deste ano.
Consulta
O valor do abono salarial do
PIS pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador,
no site da Caixa ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800
726 0207. (Agencia Brasil)

Morales retrata-se de
declarações sobre criação
de milícias populares
Depois de receber “uma chuva de críticas” na Bolívia e na
Argentina, onde espera por asilo políttico, o ex-presidente Evo
Morales retratou-se, nesta quinta-feira (16), de sua proposta
de criar “milícias populares” e destacou que sua “convicção mais
profunda sempre foi a defesa da vida e da paz”.
Reafirmo mi convicción más profunda por la vida y por la paz.
“Há alguns dias, tornaram-se públicas declarações minhas sobre a formação de milícias. Me retrato delas”, afirmou o ex-presidente boliviano em sua conta no Twitter, em referência a afirmações feitas domingo passado (12) em uma entrevista radiofônica.
No início da tarde, o governo interino da Bolívia rechaçou a
retratação de Morales de suas declarações sobre a formação de
milícias armadas no país e reiterou que o ex-mandatário e deve
responder à justiça por crimes de sedição e terrorismo.
“Ninguém vota nele [Morales] no país. Ele saiu porque queria, e aqui estamos esperando por ele. Se ele tem problemas com
a Justiça, tem que responder”, disse o ministro da Justiça do governo interino, Álvaro Coimbra.
Morales enfrenta um mandado de prisão por incitação a cometer crimes, sedição e terrorismo.
“A liderança de Evo Morales perdeu o norte com declarações muito infelizes, e isso não tem nada a ver com o que o país
quer”, afirmou o ministro. Segundo Coimbra, os bolivianos querem eleições, um governo estável, que forneça uma economia
estável, que lhes dê trabalho e que todos se reconciliem.
Argentina
As declarações de Evo Morales também foram condenadas
pelos deputados da União Cívica Radical (UCR), que, na quartafeira (15), apresentaram ao Congresso argentino um projeto de
resolução com o objetivo de negar o status de refugiado ao expresidente boliviano.
Evo Morales renunciou à Presidência em 10 de novembro do
ano passado em meio a pressões militares e a grandes manifestações de protesto contra fraudes no processo em que foi eleito
para o quarto mandato presidencial.
Após a renúncia, Morales pediu asilo no México e depois foi
para a Argentina, onde se encontra atualmente. (Agencia Brasil)

Presidente do Chile anuncia
reforma no sistema de
aposentadorias
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou que enviará ao Congresso projeto de lei com alterações no sistema de
aposentadorias, que vão beneficiar mais de 1 milhão de cidadãos, especialmente mulheres, classe média e idosos com dependência severa. O anúncio foi feito na noite de quarta-feira
(15), em um discurso em rede nacional de rádio e televisão.
Segundo Piñera, a reforma aumenta em 6% as contribuições
a cargo dos empregadores, sendo que os recursos serão administrados por instituições públicas autônomas.
A reforma se baseia em três pilares. O primeiro é o chamado
Pilar Solidário, financiado pelo Estado. O segundo, Pilar da Poupança Individual, é custeado tanto pelos trabalhadores quanto pelos
empregadores. E o terceiro, o Pilar da Poupança Coletiva e Solidária, é bancado pelos empregadores, com aporte inicial do Estado.
Piñera afirmou que, desde dezembro, uma mudança no Pilar
Solidário já contempla 1,6 milhão de aposentados, que tiveram
aumento de 50% em suas aposentadorias.
Caso a nova reforma seja aprovada, somada à mudança feita desde
dezembro do ano passado, mais de 2 milhões de aposentados serão
beneficiados - o que representa 85% do total de aposentados chilenos.
Na nova proposta, os aumentos serão de 3% adicional e gradual a cargo do empregador, que se somam aos 10% de contribuição atual e complementam as pensões. De acordo com Piñera, isso significa aumento de 30% nas aposentadorias.
Em segundo lugar, na Poupança Coletiva será feito um aporte de
mais 3%, também a cargo do empregador, com aporte inicial do Estado.
Os benefícios imediatos, segundo o presidente chileno, serão de
56 mil pesos chilenos para homens, o que significa aporte de cerca de
R$ 300 por mês a mais de 500 mil aposentados, com aumento de 20%.
Para as mulheres, seriam 70 mil pesos chilenos, o que representa R$ 375 mensais, beneficiando mais de 350 mil aposentadas, com aumento de 32%.
Os idosos com dependência severa, que a cada dia são mais
numerosos, também terão aumento adicional em suas aposentadorias, “pois precisam enfrentar maiores despesas”, afirmou
Piñera. “Antes, a terceira idade era uma espécie de antessala do
fim da vida e muitos a esperavam com temor. Hoje é uma nova
etapa em nossas vidas, que devemos olhar com esperança e que
podemos seguir desenvolvendo nossas capacidades e, sobretudo, colher o que semeamos durante a vida”, disse o presidente
durante o pronunciamento.
Para ele, a reforma dará duas garantias fundamentais aos cidadãos:
a de que nenhum aposentado ficará abaixo da linha da pobreza, que é
de 168 mil pesos chilenos (cerca de R$ 900); e a de que quem contribuiu por mais de 30 anos, sempre receberá pelo menos 301 mil pesos, que é o valor do salário mínimo atual (cerca de R$ 1.600).
A nova reforma abrirá também a administração dos fundos de
pensão (AFP’s) a novos atores, como sociedades sem fins lucrativos, cooperativas afiliadas e outras, a fim de fortalecer a competitividade do setor, melhorar a qualidade dos serviços, reduzir
as comissões cobradas e permitir que afiliados participem da
criação de novas administradoras, além da possibilidade de participar mais ativamente em comitês de afiliados.
Piñera afirmou que a mudança terá alto custo para o Estado, mas
não divulgou as cifras. “Ambas as reformas têm custo muito significativo e exigirão grande contribuição e tremendo esforço do Estado;
temos que enfrentar as finanças públicas de maneira responsável”.
Acrescentou que, somada a outras iniciativas que vem aprovando, as reformas são fundamentais para trazer mais paz e dignidade aos chilenos.
Nessa linha, citou o projeto para endurecer as penas de crimes
cometidos por pessoas com rostos encobertos e o que permite que
efetivos das Forças Armadas sejam deslocados para resguardar infraestruturas de serviços básicos sem que seja necessário decretar
estado de exceção. Piñera lembrou ainda a reforma da saúde, que
visa a ampliar o acesso a tratamentos e exames, diminuir os preços
dos remédios e reduzir o tempo de espera para consultas.
Desde outubro do ano passado, o Chile foi tomado por protestos contra as desigualdades, as baixas aposentadorias e o alto
custo da saúde no país. Piñera afirmou que vem ouvindo, com
humildade e atenção as demandas do povo e da oposição. (Agencia Brasil)
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Reforma administrativa será
implantada em fases
O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, disse na
quinta-feira (16) que o governo
pretende implementar a reforma
administrativa em fases. A primeira proposta deve ser apresentada em fevereiro e a intenção do
governo é que o conjunto de
mudanças seja implementado até
2022.
O secretário disse que a intenção do governo é não fazer
alterações substanciais que afetem as carreiras dos atuais servidores, mas que haverá mudanças
pontuais. Segundo ele, o governo vai detalhar o conjunto de
mudanças em fevereiro.
“Depende obviamente de
quanto tempo o Congresso vai
demorar para cumprir cada uma
desses etapas. A gente mira em
uma reforma finalizada em cada
uma de suas fases, a PEC e as

leis que precisarão regulamentar
dispositivos”, disse Uebel ao
apresentar um balanço das ações
da secretaria no ano passado e
as perspectivas para este ano.
Entre as medidas que devem
ser encaminhas estão mudanças
nas regras de contratação de servidores públicos, número de carreiras, remuneração, entre outros
pontos. Uma das medidas estudadas pelo governo é a contratação de funcionários temporários
e celetistas.
“[A reforma] Não vai mexer
com a estabilidade dos servidores
atuais. Não vai haver mudança nos
salários dos servidores atuais e
não vai haver desligamento dos
servidores atuais. Têm coisas que
vão mudar nos servidores atuais,
mas coisas pontuais”.
Medidas
De acordo com o secretário
adjunto de Desburocratização,

Gleisson Rubin, o conjunto de
medidas inclui uma proposta de
emenda à Constituição (PEC),
projetos de lei e de lei complementares e decretos. A ordem de
apresentação vai depender do
avanço da votação da PEC, que
deve ser apresentada em um primeiro momento, ao Congresso
Nacional.
“Na reforma administrativa
há matérias que são constitucionais e outras que são disciplinadas em normas infraconstitucionais. O projeto de reforma terá
que olhar para todo esse ordenamento jurídico. Isso significa
que a reforma é mais que a PEC e
eu não posso apresentar um
projeto de lei complementar sem
a PEC estar validada pelo Congresso”, explicou.
Rubin não deu detalhes sobre as mudanças, mas disse
que o governo deve apresentar o “conceito completo” da

reforma em fevereiro. “Vai ser
enviado em fases, e também,
por consequência, vai ser implementado em fases”, disse.
O secretário adjunto disse ainda que a reforma administrativa e o processo de digitalização de serviços vão
trazer mudanças na contratação de servidores. A ideia é
que as medidas de digitalização de serviços, entre outras, diminuam o número de
s e r vidores de áreas meio,
como as administrativas, liberando as contratações para
áreas fim.
“A redução de gastos e a
reforma administrativa devem
provocar uma nova conformação da administração pública
em que os órgãos terão áreas
meio cada vez mais enxutas
para que os recursos orçamentários e físicos possam ser direcionados para a área fim”,

disse Rubin.

rados da venda”, afirmou.

Serpro e Dataprev
Questionado sobre a intenção do governo de privatizar o
Serpro e a Dataprev, que operam sistemas de dados e informações do governo federal, entre os quais dados do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), Rubin disse que, caso
as empresas sejam vendidas, os
dados e informações dos cidadãos devem permanecer com o
governo. Na quinta-feira (16),
o Diário Oficial da União publicou o decreto, assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro, incluindo o Dataprev no programa de privatizações do governo federal.
“Dado público não pode ser
vendido, independentemente da
venda da estrutura das empresas o que for dado e sistema do
governo federal tem que ser ti-

Perspectivas
O secretário especial de
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital, Paulo Uebel,
disse que entre as perspectivas da secretaria para 2020
estão a continuidade do processo de regulamentação da
Lei da Liberdade Econômica,
da revisão de atos normativos,
de compras por meio de pregão eletrônico, da digitalização de documentos e
do TáxiGov, serviço de deslocamento de funcionários públicos federais do Executivo,
no Distrito Federal, com o uso
de aplicativos de transporte.
Nesse caso, 56 órgãos federais já utilizam o serviço, que
deve ser expandido para os estados de Minas Gerais, Mato
Grosso e Rio Grande do Norte.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.

CNPJ 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520
Aviso aos Acionistas
A Avante.com.vc Soluções e Participações S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro
de 2020, às 10h, na sede da Companhia, foi aprovada, entre outras matérias, o aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$8.988.263,64,
mediante a emissão de 68.529 Ações Preferenciais Classe B, com preço de emissão de R$131,16 cada, a ser integralizado à vista, com fundos imediatamente
disponíveis, em até 30 dias após a efetivação do aumento de capital. O prazo para exercício do direito de preferência dos acionistas ausentes em referida
assembleia geral para subscrição das novas ações na proporção que detêm no capital social é de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente aviso aos
acionistas. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. Conselho de Administração.

Galeria Paulista de Modas S/A - CNPJ/MF nº. 61.139.234/0001-09 - NIRE 35.300.027.752
Ata da Assembleia Especial de Preferencialistas e Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 20/12/19
Aos 20/12/19, às 09hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Fernando Rudge Leite Neto - Presidente; Juliana de Lira Inaba
Scarpellini - Secretário. Deliberações: Assembleia Especial de Preferencialistas: 1. Tendo em vista o comparecimento dos acionistas
detentores da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia, ﬁca aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias. Em razão de tal aprovação, são convertidas as 11.391.079 ações preferenciais em
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em decorrência desta aprovação, todas as ações emitidas pela Companhia passam a
ser ações ordinárias, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a consumação da conversão nos termos ora
aprovados. AGO: 2. Por unanimidade de votos, foram eleitos para a composição da Diretoria para o triênio 2019/2022, com mandato até
a posse dos que vierem a ser eleitos em Assembleia, os Senhores: Marcelo Manhães de Almeida, CPF/ME nº 055.474.528-31, para o
cargo de Diretor Presidente e a Mariane Chan Garcia Dejavite, CPF/ME nº 215.062.248-30, para o cargo de Diretora sem designação especíﬁca. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas das
Reuniões da Diretoria, e declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividade empresária, tampouco a administração desta Companhia. Por ﬁm, ﬁcou aprovada remuneração global mensal para os membros da diretoria no valor de R$ 3.000,00. AGE:
3. Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos: (a) Examinado,
discutido e aprovado por unanimidade de acionistas o Protocolo e Justiﬁcação, celebrado em 29/11/2019, entre a Companhia e a Casa
Alemã 176 Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos termos do Protocolo. 2. Na sequência, os acionistas ratiﬁcam a nomeação da empresa Rossi Assessoria e Consultoria Contábil e Empresarial S/S Ltda., com sede na Rua Afonso Sardinha, 95, sala 131, SP/SP, CPNJ/MF
nº 11.273.678/0001-64, CRC nº 2SP0260055/O-4 para avaliação do ativo que será vertido. Em seguida, os acionistas aprovam, por
unanimidade de votos, o Laudo de Avaliação, o qual determinou (i) que o valor patrimonial dos ativos que serão vertidos à Casa Alemã
176 Empreendimentos Imobiliários Ltda. é igual a R$ 408.000,00, correspondentes à somatória do ativo imobiliário mais os valores e
moeda corrente a serem transferidos. Esclarece-se que a Cisão ora operada atingirá somente as ações ordinárias dos acionistas Marlene
Landucci, Wilson Bumaruf Junior, Alessandra Vieillevigne e Fabíola Janota Antunes Bumaruf. 3. Prosseguindo, ﬁca aprovada por unanimidade de votos a cisão parcial da Companhia, nos termos do Protocolo e Justiﬁcação com a consequente redução do capital social da
Companhia de R$ 23.843.176,00 para R$ 23.435.176,00, redução esta, portanto, no valor de R$ 408.000,00, que corresponde exatamente ao valor do patrimônio vertido à Casa Alemã 176 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o cancelamento de 408.000 ações ordinárias. 4. Em seguida, ﬁca aprovada, por unanimidade dos votos, alterar a sede da Companhia da Rua Bento de Andrade, nº 667 para Rua
Tabapuã, nº 594, sala 56. Prosseguindo, tendo em vista a aprovação prévia concedida na Assembleia Especial de Preferencialistas realizada anteriormente à presente, ﬁca ratiﬁcada conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia, ou seja, de
11.391.079 em 11.391.079 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Por ﬁm, ﬁca aprovada, por unanimidade de votos, a nova
redação do Estatuto Social da Companhia, incorporando inclusive as alterações anteriormente aprovadas, que passa a ser a seguinte:
“Estatuto Social da Galeria Paulista de Modas S/A - Artigo 1º - Galeria Paulista de Modas S/A é uma sociedade anônima de capital
fechado com sede e foro em SP/SP, na Rua Tabapuã, nº 594, sala 56, com prazo indeterminado de duração. § único - Sua Diretoria pode
abrir ou encerrar ﬁliais ou outras dependências. Artigo 2º - A companhia tem por objeto a compra e venda de bens imóveis, incorporações
e construções em geral, a administração de bens próprios, podendo ainda, ser quotista ou acionista de outras empresas. Artigo 3º - O
capital social é de R$ 23.435.176,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, dividido em 23.435.176
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § único - As ações são indivisíveis em relação à companhia, correspondendo a cada
ação ordinária um voto nas deliberações da assembleia geral. Artigo 4º - A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4
primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses e assuntos sociais exigirem a deliberação dos acionistas. § único – A assembleia geral será convocada por qualquer um de seus Diretores e será presidida pelo Diretor
Presidente e a ele caberá a indicação do secretário. Artigo 5º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de 2 membros, sendo um Diretor Presidente e um Diretor sem designação especíﬁca, acionistas ou não, residentes no país ou não, com mandato
de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse.
§ 2° - Os mandatos dos membros da Diretoria estender-se-ão até a posse de seus substitutos, exceto em casos de renúncia ou destituição.
Artigo 6º – Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais, podendo realizar todas as operações e praticar todos os atos que
se relacionem com o objeto social observado o disposto neste Estatuto. § 1º – A representação ativa e passiva da Companhia compete:
a) ao Diretor Presidente, isoladamente; ou b) ao Diretor em conjunto com um procurador devidamente nomeado nos termos deste Estatuto Social. § 2º - Na outorga de procuração, a Companhia deverá ser representada pelos Diretores conjuntamente, devendo o instrumento de mandato especiﬁcar os atos e poderes a cargo do mandatário e o prazo de validade, que não excederá a 1 ano, salvo os para ﬁns
judiciais. § 3 - A prática dos seguintes atos pela Diretoria dependerá da aprovação prévia por Assembleia Geral de acionistas, com o voto
favorável de ações representando 75% por cento do capital social da Companhia: (a) alienação de bens imóveis da Companhia; (b)
aquisição de bens imóveis pela Companhia; (c) concessão de quaisquer tipos de garantias a empréstimos, ﬁnanciamentos, ou quaisquer
outras obrigações, garantir dívidas e/ou obrigações de qualquer natureza ou transferir ou aceitar bens de terceiros; (d) aquisição, alienação
ou oneração de ações, quotas ou quaisquer participações societárias em outras sociedades; (e) aprovação de contratos entre a Companhia e seus acionistas, diretamente ou através de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais os acionistas tenham interesse,
sempre, que por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação desses contratos seja deliberada em Assembleia Geral (f) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia. Artigo 7º - Conselho Fiscal somente será instalado pela assembleia geral a pedido
de acionistas, na forma da lei. § único - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 membros, e suplentes em igual número,
eleitos em assembleia geral. Artigo 8º - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 9º - Ao ﬁm de cada exercício
social, a Diretoria elaborará, com base na escrituração contábil, as demonstrações ﬁnanceiras exigidas em lei § único – Balancetes trimestrais poderão ser elaborados e, por deliberação da Assembleia Geral, declarados dividendos com base neles. Artigo 10º - As demonstrações serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária, que deliberará sobre a distribuição dos lucros. § único – Os acionistas
terão direito de receber como dividendo, em cada exercício, a totalidade dos lucros nele apurados, deduzindo-se apenas o valor necessário para a formação de um reserva de contingências (notadamente, previsão para suporte da manutenção de imóveis desalugados), reserva esta a ser proposta pela Diretoria e aprovada pela Assembleia. Artigo 11º – A Companhia será dissolvida apenas e tão-somente
nos casos expressamente previstos no artigo 206 da Lei n° 6.404/76. § 1º - Nenhuma divergência porventura surgida entre os acionistas
no tocante à condução dos negócios sociais, ou de qualquer outra natureza, conﬁgurará causa de dissolução da companhia. Ao acionista
dissidente de qualquer deliberação da maioria não se deferirá outro direito, salvo o de recesso nas hipóteses expressamente contempladas na Lei das S/A. Artigo 12º - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais
aplicáveis.” Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 2.157/20-2 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1009958-19.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber
a J. A. da Silva Confecções e Transportes ME, CNPJ. 18.771.655/0001-29 e João Augusto da Silva, CPF. 442.674.281-15,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por Allianz Seguros S/A, objetivando o recebimento de R$
8.683,30 (Julho/2016), decorrente dos danos causados na colisão que ocorreu em 03/03/2016 no veículo segurado pela
apólice 102352185/0. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2019.
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GranBio Investimentos S.A.
CNPJ/MF n.º 14.191.427/0001-29 - NIRE 35.3.00412044
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Na forma do estatuto social da GranBio Investimentos S.A. (“Companhia”), são convocados os acionistas da Companhia a se reunirem em assembleia geral extraordinária a se realizar em 18 de fevereiro de 2020, às 10:30h, na sede social da Companhia, localizada
na Avenida Brigadeiro Faria Lima 2.277, 15º andar, conjuntos 1503 e 1504, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes na seguinte ordem do dia: (i) cancelamento do aumento de capital social aprovado
na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de dezembro de 2019, para torná-lo sem efeito, assim retornado
à situação jurídica anterior, incluindo, sem limitação, o cancelamento da reforma do estatuto social da Companhia, especialmente
de seu artigo 5º; (ii) alteração do estatuto social da Companhia para incluir autorização para aumento do capital social da Companhia, na forma do artigo 168 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
por meio de deliberação do conselho de administração da Companhia, independentemente de reforma estatutária, até o limite de
R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), ou outro limite que venha a ser ﬁxado pela assembleia geral; (iii) a obtenção, pela Companhia, de registro na categoria A de emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores
mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (“Abertura de Capital”), e a consequente submissão à CVM do pedido
de Abertura de Capital, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Capitais”), da
Instrução da CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis;
(iv) a listagem da Companhia, a admissão à negociação das ações ordinária de sua emissão e o ingresso no segmento especial de
negociação de ações denominado BOVESPA MAIS (“BOVESPA MAIS”) perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (“Autorização
de Listagem e Admissão à Negociação”), e a consequente submissão à B3 do pedido de Autorização de Listagem e Admissão à
Negociação, nos termos do Manual do Emissor e do Regulamento de Listagem do BOVESPA MAIS da B3 (“Regulamento do BOVESPA MAIS”); (v) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis; (vi) a reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, para, dentre outros, adequá-lo
às disposições do Regulamento do Bovespa Mais; (vii) a uniﬁcação do mandato e consolidação da composição do conselho de
administração da Companhia; e (ix) a ratiﬁcação dos atos até então praticados pela administração da Companhia com relação às deliberações acima. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. Bernardo Afonso de Almeida Gradin – Diretor Presidente. (17, 18 e 21/01/2020)

Hidrovias do Brasil Administração Portuária Santos S.A.
CNPJ/MF nº 34.189.633/0001-01 - NIRE 35.300.538.391 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/11/2019
Aos 19/11/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Sr. Fabio Abreu Schettino; Secretária
– Sra. Ana Cláudia Marques Spini. Deliberações: (i) A alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para reﬂetir
a integralização total do capital social subscrito em 23/09/19, conforme ato registrado na JUCESP em 31 de outubro de
2019 sob nº 568.244/19-9, mediante pagamento em moeda corrente nacional pela Holding Norte na data de 19/11/19, no
valor total de R$ 43.904.263,00. “Artigo 4 - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$43.904.863,00,
dividido em 43.904.863 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” Nada mais. São Paulo, 19/11/19. Jucesp nº
32.555/20-9 em 15/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1101264-10.2018.8.26.0100.A Dra. Luciana Biagio Laquimia,
Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Fórum Central Cível/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Gabriel de
Aguiar Correa CPF: 301.461.998-12, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ:
33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Comum, objetivando o recebimento de R$ 24.963,08 (Setembro/2018), representada pelo inadimplemento do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
Lei. São Paulo, 25/10/2019.
16 e 17/01

30ª Vara Cível - Foro Central Cível. 30º Ofício. Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 0214568-82.2010.8.26.0100 (583.00.2010.214568).
O Dr. GUILHERME SANTINI TEODORO, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Fábio Sidney Antonio,
CPF 175.958.658-75, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por Icasa Empreendimentos Ltda contra
FDM Network Comércio e Serviços Ltda - Me, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
FDM Network Comércio e Serviços Ltda - Me, CNPJ 08.821.392/0001-61, integrando o sócio administrador Fábio Sidney Antonio no polo
passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em
LUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEªEªREQUEIRAªASªPROVASªCABÓVEIS ª
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1094428-21.2018.8.26.0100. O Dr. Marcello do Amaral Perino,
Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Ivo Nery CPF:
434.280.958-39, que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ: 61.198.164/0001-60 ajuizou Ação
de Ressarcimento de Danos, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 10.939,38 (Setembro/
2018), vez que na condição de seguradora efetuou o conserto previsto no contrato de seguro apólice nº 0531
22 8729585, ramoAuto/RCF, tendo por objeto o veículo Volkswagen Polo Sedan Comfortline 1.6 Mi Total Flex,
Ano/Modelo 2014, placas FTX 0834, chassi 9BWDB49N5EP010917, que foi colidido no dia 11 de novembro
de 2017 pelo veículo Chevrolet/Onix 10MT Joye, cor preta, ano/modelo 2017/2018, de placas FLQ 1499,
conduzido pelo requerido. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 03/12/2019. 16 e 17/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006539-68.2014.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA
FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EMERSON EUGENIO DE LIMA, CPF 135.547.58809, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade
mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
de R$ 62.820,82 (Julho/2019). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por
EDITALda penhora realizada sobre a quantia de R$ 318,30, bloqueada pelo sistema BACENJUD, em conta
de titularidade do executado, tendo o prazo de 15 dias para apresentar impugnação, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
16 e 17/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 dias. PROCESSO Nº 1053936-21.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILAHASSEM DAPONTE,
Faz Saber a ERIKA CAROLINAARAUJO CARVALHO (RG n° 43.447.280-3 e CPF/MF nº 410.337.408-02)
que ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$
2.359,79, referente que a requerente prestou atendimento médico hospitalar à requerida. Estando a ré em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo
de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de dezembro de 2019.
16 e 17/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007513-97.2010.8.26.0477.A Dra. Thais
Cristina Monteiro Costa Namba, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Jennifer Sliwczuk Ribeiro (CPF: 351.201.128-46) que lhe foi proposta uma ação de
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil, alegando
em síntese: O requerente adquiriu Um Autómovel, Marca Volkswagen, Modelo Fox City, cor Cinza, ano de
fabricação 2008, placa EDT1238, chassi 9BWAA05Z494040599. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias uteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Praia Grande, 21/11/19.
16 e 17/01

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0025947-96.2013.8.26.0003. A Dra. Claudia Felix De Lima., MM. Juíza de
Direito 5ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara, na forma da lei, etc. Faz saber FLYING COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE MOTO MENSAGEIRO LTDA, DEVIDAMENTE
INSCRITA NO CNPJ/MF DE n° 04.456.330/0001-47 E ARMANDO CARDOSO DE SÁ JÚNIOR
DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF/MF DE n°859.444.248-34 que, Banco do Brasil S/A,ajuizou Ação
Monitória objetivando a cobrança da quantia deR$ 102.006,51 (cento e dois mil e seis reais e cinquenta
e um centavos ), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo.
17 e 18/01
EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1011703-06.2017.8.26.0004 Classe – Assunto: Interdição Tutela e Curatela Requerente: MarioAndre Doria e outro Requerido: Sérgio Sampaio Dória. EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE SÉRGIO SAMPAIO
DÓRIA, REQUERIDO POR MARIO ANDRE DORIA E MARIA DO CARMO SETTE AZEVEDO SILVAPROCESSO Nº1011703-06.2017.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Siqueira Nunes de Faria, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida
em 07/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de SÉRGIO SAMPAIO DÓRIA, CPF 048.729.348-73,
declarando-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA,
a Sra. Maria do Carmo Sette Azevedo Silva, CPF 032.474.398-03. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 09 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 782.882 em 02 de
dezembro de 2019 a requerimento de ANA MARIA ROCKERT DUTRA DE SÁ, brasileira, corretora de
imóveis, separada consensualmente, portadora do RG nº 3158484-0 SSP/RJ e do CPF nº 506.516.687-00,
residente e domiciliada na Rua José Ramos Urtiza nº 641 apto 41, nesta Capital, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ana Maria Rockert Dutra de Sá requereu a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/
2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre o apartamento nº 84, localizado no 8º andar, que se
caracteriza: com área privativa útil de 37,100m2, área comum de 20,407m2, área total de construída de
57,507m2 e a fração ideal no terreno de 1,1866% e a vaga nº 32, localizada no 2º subsolo, que se caracteriza:
com a área privativa de 10,000m2, área real de garagem de 19,600m2, área comum de 8,257m2, área total
construída de 37,857m2 e a fração ideal no terreno de 0,4801%, ambos do Edifício Arabé, situado na Rua Arabé
nº 66, respectivamente matriculados sob nº 178.945 e 178.961, de propriedade de ARABÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alegando posse mansa e pacifica há mais de 20 anos. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze)
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de Janeiro de 2020.
17/01 e 01/02

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por CRISTIANO DE MATTEIS, foi lhe apresentado,
para registro, a escritura de 16 de agosto de 2019, do 2º Tabelião de Notas da CapitalSP (livro 2877/fls.397/398), pela qual CRISTIANO DE MATTEIS, brasileiro, produtor
musical, portador da cédula de identidade RG nº 18.607.573-X-SSP/SP, CPF nº
135.121.738-02, e sua mulher CRISTINA ROCHA FÉLIX DE MATTEIS, brasileira,
professora, portadora da cédula de identidade RG nº 15.558.905-2-SSP/SP, CPF nº
073.679.958-39, casados sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência
da Lei nº 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial lavrada em 27/01/2017,
nas notas do 11º Tabelião de Notas desta Capit al, no livro nº 3683, fls. 130, devidamente
registrada sob nº 7.014 neste Cartório, domiciliados nesta capital, residentes na Rua
Diogo Freire nº 70 - fundos, INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os
artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com
a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM PRÉDIO nº 70 - Fundos, situado na Rua
Diogo Freire. Medindo 2,00m de frente para a Rua Diogo Freire, por 29,60m da frente
aos fundos do lado direito de quem da rua o olha, confrontando com propriedade da
Sociedade de Terrenos da Saúde Limitada, do outro lado mede 25,50m, defletindo à
esquerda seguindo por uma linha reta de 0,97m, daí deflete à direita e segue uma
distância de 1,24m, daí deflete à esquerda e segue numa distância de 3,18m, defletindo
à direita e segue por uma distância de 3,80m, confrontando nessas linhas com
propriedade de Alberto de Oliveira Santos e sua mulher Ana Maria Apparecida Santos
e 8,60m nos fundos onde confronta com propriedade da Sociedade de Terrenos da
Saúde Limitada. Dito imóvel foi havido pelos instituidores, nos termos escritura de 15
de janeiro de 2009, e registrado sob nº 08 na matrícula nº 190.472, em data de 01 de
setembro de 2009, neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar
prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito,
perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16
horas. São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
17, 20 e 21/01

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1043503-84.2019.8.26.0100. ADra. Vanessa Ribeiro Mateus,
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Heloisa Ribeiro
Borges CPF: 077.226.108-38, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 16.176,88 (Abril/2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades
de Junho à Dezembro de 2016 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes.
Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 06/12/2019.
16 e 17/01

E D I T AL Processo nº: 1110684-39.2018.8.26.0100 Classe –Assunto: Monitória - Pagamento Requerente:
Partner Engenharia e Comércio Ltda Requerido: Vertico Shopping Centers S/A Vistos. Este Juízo FAZ
SABER a Vertico Shopping Centers S/A, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
MONITÓRIA por Partner Engenharia e Comércio Ltda, para cobrança da quantia de R$ 210.675,54, referente
ao contrato particular de construção em regime de empreitada parcial de material e mão-de-obra a preço
parcial fechado. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital
tem o prazo de 20 dias.
16 e 17/01
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 1000106-13.2018.8.26.0228. A Dra. Lucia Helena Bocchi
Faibicher MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Adalberto da Silva Freitas - ME CNPJ: 14.471.698/0001-38 (na pessoa de seu representante legal),
que Ativaonline Editora e Industria Gráfica Ltda CNPJ: 04.241.587/0001-81 ajuizou Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito C/C Sustação de Protesto, com Pedido de Tutela de Urgência, Procedimento
Comum, objetivando a inexigibilidade da Duplicata de Serviços por Indicação nº 33, no valor de R$ 4.160,00,
com vencimento em 10/10/2018 e levada a protesto ao 6º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de São
Paulo/SP - Protocolo nº 0904-30/01/2018-66, vez que a prestação de serviços não foi cumprida pela requerida.
Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 21.112019.
16 e 17/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1081458-57.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Adriana Sachsida
Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rocha Morais Comércio de Tecidos Eireli - EPP CNPJ: 18.895.421/
0001-93 (na pessoa de seu representante legal), que Vicunha Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/0001-93 ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 47.774,95 (Agosto/2016),
representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação comercial. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 40 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de
novembro de 2019.
16 e 17/01
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1123147-13.2018.8.26.0100.A Dra. Daniela Dejuste de Paula,
Juíza de Direito da 30ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Paulo Henrique
do Carmo CPF: 152.531.828-45, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85
(entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 10.230,20 (Novembro/2018), representada pelo instrumento
particular de confissão de dívida nº 12.249, firmado entre as partes em 15/10/2014. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de
novembro de 2019.
16 e 17/01
EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0036189-10.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Obrigações Exequente: Condominio Villa Amalfi Executado: Yoo Jeong Kang EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036189-10.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Est ado de São Paulo, Dr(a).ANTONIO CARLOS
SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a YOO JEONG KANG, CPF 153.655.918-01) que
Condomínio Villa Amalfi lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença,
referente ao não pagamento das despesas condominiais do imóvel situado Rua Doutor João Luiz Teixeira
Neto, nº 50, apartamento 44, bloco 6, Morumbi. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 199.130,11,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). 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. 16 e 17/01

EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1027545-92.2018.8.26.0100. A Dra. Thania
Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da lei. FAZ
SABER a JOSÉ CARLOS GOMES LOPES, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n. 054.733.658-68, que
COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe ajuizou ação de Rescisão Contratual, tendo por objeto o
denominado Contrato de Concessão Onerosa de Uso do Jazigo 1291, quadra XIII/03, contrato nº 23.748. Em
razão do Réu não ter cumprido uma de suas obrigações contratuais - consistente no pagamento das taxas
de manutenção e administração do Cemitério Morumby – a Autora pede a rescisão do citado contrato.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim
fica o Réu citado, da propositura da presente ação, bem como advertido de que terá o prazo de 15 dias para,
em querendo, apresentar defesa. Diante do disposto no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido o
prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15 dias para contestar o feito. Em caso de inércia do Réu, isto
é, não sendo contestada a ação (revelia), ser-lhe-á nomeado curador especial. Será este edital afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 06/11/19.
16 e 17/01

São Paulo, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020
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Jornal O DIA SP
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. - CNPJ 62.285.390/0001-40 - NIRE
3530012760-9 Extrato da Ata da AGE Realizada em 8/5/19. Na Sede Social, às 14h. Quórum: Acionista representando a
totalidade do Capital Social; Mesa: Alvaro Augusto de Freitas Vidigal - Presidente; Homero Amaral Junior - Secretário. Deliberações: Por unanimidade foram aprovados: A destituição da diretoria dos Srs. Gerson Luiz Mendes de Brito e Tarcísio
Rodrigues Joaquim, nesta data. Nada mais, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos. JUCESP 357.704/19-8 em
5/7/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

N

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. - CNPJ 62.285.390/0001-40 - NIRE 3530012760-9
Extrato da Ata da AGE Realizada em 1/8/19. Na Sede Social, às 15h. Qu

SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ nº 02.060.362/0011-07 - NIRE n 35.300.468.121
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 29/11/2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Superfrio Armazéns Gerais S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Braz Olaia Acosta nº 727, Sala 2101, CEP 14026-040, na Cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Chiaramitara; e Secretário: Sr. André Cordeiro Cabral. 4. Ordem do Dia: I. Deliberar sobre a aprovação da proposta, a ser submetida para aprovação também da Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas da Companhia, pertinente à 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, todas nominativas e escriturais, de emissão da
Companhia (“Debêntures”), para distribuição privada (“Emissão”), de acordo com os termos e condições previstos no Instrumento
Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real em Série Única, para Colocação Privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A. (“Escritura de
Emissão de Debêntures”). II. Deliberar sobre a outorga pela Companhia das garantias a seguir descritas (“Garantias”), a serem
constituídas em favor da Isec Securitizadora S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21° andar, conjunto 215, ltaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o nº 08.769.451/0001·08
(“Securitizadora”), em garantia da totalidade das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da emissão das Debêntures e
DAEMISS»ODOSCERTIlCADOSDERECEBÁVEISIMOBILI¶RIOSDEEMISS»ODA3ECURITIZADORA(“CRI”), conforme descritas na Escritura de
Emissão de Debêntures (“Obrigações Garantidas”), sendo certo que os CRI serão lastreados nos créditos imobiliários decorrentes
das Debêntures (“Operação de Securitização”), e serão objeto de emissão e oferta pública de distribuição com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Oferta Restrita”):A AALIENA¼»OlDUCI¶RIADOSIMÆVEISASEGUIRDESCRITOSh!LIENA¼ÊES&IDUCI¶RIASDE)MÆVEISv a serem constituídas pela Companhia em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 ·de novembro
DE CONFORMEALTERADAAI IMÆVELOBJETODAMATRICULAN DO/lCIALDE2EGISTRODE)MÆVEISDA#OMARCADE#AMB½ 
Estado do Paranáh)MÆVEL#AMB½v AII IMÆVELOBJETODAMATRICULAN DO3ERVI¼ODE2EGISTRODE)MÆVEISDA#OMARCA
de Cascavel, Estado do Paraná h)MÆVEL#ASCAVELv AIII IMÆVELOBJETODAMATRICULAN DO#ARTÆRIODO2EGISTRODE)MÆVEIS
- 1ª Circunscrição, Comarca de Garuva, Estado de Santa Catarinah)MÆVEL'ARUVAv EAIV IMÆVELOBJETODAMATRICULAN
DO/lCIALDE2EGISTRODE)MÆVEISDA#OMARCADE-ARILIA %STADODE3»O0AULOh)MÆVEL6ERA#RUZv e, quando em conjunto com o
)MÆVEL#AMB½ O)MÆVEL#ASCAVELEO)MÆVEL'ARUVA DENOMINADOSCOMOh)MÆVEIS'ARANTIAv !SALIENA¼ÊESlDUCI¶RIASDOS)MÆVEIS
Garantia serão constituídas mediante a celebração do respectivo Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em
Garantia (“Contratos de Alienação FiduciáriaDE)MÆVELv B ACESS»OlDUCI¶RIADOSDIREITOSCREDITÆRIOSTITULADOSPELA#OMPANHIA 
EOUPORSUASCONTROLADAS ORIUNDOSDAEXPLORA¼»OEOUDASATIVIDADESDESENVOLVIDASNOSIMÆVEISDEPROPRIEDADEDA#OMPANHIA 
INCLUINDOATOTALIDADEDOSRESPECTIVOSACESSÆRIOS TAISCOMOATUALIZA¼»OMONET¶RIA ENCARGOSMORATÆRIOS MULTASEPENALIDADES
PREVISTOSNOSRESPECTIVOSINSTRUMENTOSRELACIONADOSAOSIMÆVEISDEPROPRIEDADEDA#OMPANHIAh$IREITOS#REDITÆRIOSv , a ser ouTORGADAPELA#OMPANHIA EOUPORSUASCONTROLADAS EMGARANTIADAS/BRIGA¼ÊES'ARANTIDAS EEMMONTANTESUlCIENTEPARAA
MANUTEN¼»ODO§NDICE-ÁNIMODE'ARANTIA CONFORMEDElNIDONA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTURES (“Cessão Fiduciária de DireiTOS#REDITÆRIOSv , por meio da celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e
Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária”) e do Termo de Cessão Fiduciária, substancialmente na forma do Anexo IV do
Contrato de Cessão Fiduciária (“Termo de Cessão Fiduciária”), caso aplicável; C APROMESSADECESS»OlDUCI¶RIADOSDIREITOS
CREDITÆRIOSTITULADOSPELA#OMPANHIA EOUPORSUASCONTROLADAS DECORRENTESDEFUTUROSINSTRUMENTOSDEEXPLORA¼»OCOMERCIALDOS
IMÆVEISDEPROPRIEDADEDA#OMPANHIAEOUDASATIVIDADESNELESDESENVOLVIDAS BEMCOMOOSDIREITOSCREDITÆRIOSDECORRENTESDA
RENOVA¼»ODOSINSTRUMENTOSQUEDERAMORIGEMAOS$IREITOS#REDITÆRIOSh$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROSv EMMONTANTESUlCIENTE
PARAAMANUTEN¼»ODO§NDICE-ÁNIMODE'ARANTIA CONFORMEDElNIDONA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTURES DEMODOAACRESCENTAROS$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROS¹CESS»OlDUCI¶RIADOS$IREITOS#REDITÆRIOS MEDIANTEAFORMALIZA¼»ODOSRESPECTIVOS4ERMOSDE
Cessão Fiduciária (“Promessa de Cessão Fiduciária”).!PÆSACELEBRA¼»ODOSRESPECTIVOS4ERMOSDE#ESS»O&IDUCI¶RIAI OS$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROSESTAR»OSUJEITOS¹TODOSOSTERMOSECONDI¼ÊESCONSTANTESDO#ONTRATODE#ESS»O&IDUCI¶RIAEDOSDEMAIS
DOCUMENTOSRELACIONADOS¹/PERA¼»ODE3ECURITIZA¼»OEII PARATODOSOSlNSEEFEITOS OTERMO“Direitos #REDITÆRIOSv passará a
DESIGNARATOTALIDADEDOS$IREITOS#REDITÆRIOSOBJETODACESS»OlDUCI¶RIADE$IREITOS#REDITÆRIOS INCLUINDOOS$IREITOS#REDITÆRIOS
Futuros; (d) o fundo de reserva a ser constituído e mantido pela Companhia em favor da Securitizadora, nos termos do da Escritura de Emissão de Debêntures, o qual poderá ser utilizado para o pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRI, bem como
para o pagamento das despesas vinculadas à emissão dos CRI (“Fundo de Reserva”). O Fundo de Reserva deverá, a qualquer
TEMPO SEREQUIVALENTEAOSOMATÆRIODOSVALORESDAËLTIMAPARCELAVENCIDADOS#2)QUECOMPREENDAOPAGAMENTODEREMUNERA¼»O
e amortização de principal dos CRI. III. Deliberar sobre a autorização para a Companhia: (a) celebrar todos os documentos e seus
eventuais aditamentos relacionados às deliberações acima, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às deliberações
acima, incluindo todas as medidas necessárias para a constituição das Garantias e a realização da Operação de Securitização; e
(b) contratar os prestadores de serviços relacionados às deliberações acima, incluindo a Securitizadora, instituição custodiante,
AGENTElDUCI¶RIOEASSESSORESLEGAIS PODENDO PARATANTO NEGOCIAREASSINAROSRESPECTIVOSCONTRATOS5. DELIBERAÇÕES: InstaLADAA2EUNI»O APÆSEXAMEEDISCUSS»ODASMAT½RIASDAORDEMDODIA OSMEMBROSDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OPRESENTES POR
unanimidade de votos e sem nenhuma restrição deliberaram: I. Aprovar a Emissão, bem como a celebração de quaisquer instruMENTOSCORRELATOS PËBLICOSOUPARTICULARES QUEVENHAMASERNECESS¶RIOSPARAOCUMPRIMENTODASlNALIDADESDESCRITASNOSITENS
da Ordem do Dia acima. lI. Aprovar a constituição das Garantias, conforme a seguir descritas, em favor da Securitizadora, em
garantia da totalidade das Obrigações Garantidas, a serem assumidas pela Companhia no âmbito da emissão das Debêntures e
DAEMISS»ODOS#2)I #ESS»O&IDUCI¶RIADE$IREITOS#REDITÆRIOS II A0ROMESSADE#ESS»O&IDUCI¶RIA III AS!LIENA¼ÊES&IDUCI¶RIASDE)MÆVEISEIV O&UNDODE2ESERVA))L!UTORIZARA#OMPANHIAAA CELEBRARTODOSOSDOCUMENTOSESEUSEVENTUAISADITAmentos relacionados às deliberações acima, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às deliberações acima, incluindo
todas as medidas necessárias para a constituição das Garantias e a realização da Operação de Securitização; e (b) contratar os
PRESTADORESDESERVI¼OSRELACIONADOS¹SDELIBERA¼ÊESACIMA INCLUINDO3ECURITIZADORA INSTITUI¼»OCUSTODIANTE AGENTElDUCI¶RIOE
assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. IV. 2ATIlCAROSATOS já praticados pela Diretoria da Companhia e pelos representantes legais da Companhia relacionados à Emissão e à Operação de Securitização. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. (página de assinaturas RCA
Superfrio 29.11.2019, às 11:00). Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2019. Mesa: Alessandro Chiaramitara - Presidente; André
Cordeiro Cabral - Secretário. Conselheiros: Gil Conrado Karsten; Alessandro Chiaramitara; André Cordeiro Cabral. JUCESP nº
2.738/20-0, em 06/01/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018483-39.2015.8.26.0001. AMMª. Juiza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro
Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fábio Ramirez Dias Batista, CPF: 278.655.738-04, que Sociedade
de Ensino ‘Sir Isaac Newton’ S/S Ltda - EPP CNPJ: 07.042.952/0001-17 ajuizou ação de cobrança objetivando
o recebimento da quantia de R$ 8.864,35 (atualizado até junho/2015), representada pelo inadimplemento das
mensalidades escolares do mês de fevereiro à dezembro de 2011 referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais ao menor V.C.B. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, p ara que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019.
16 e 17/01
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1019361-70.2006.8.26.0100. ADra. Vanessa Ribeiro Mateus,
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Carolina de
Medeiros Mariano da Silva CPF: 273.690.288-28 e Joaquim Mariano da Silva Neto CPF: 576.712.658-53, que
Mercabenco - Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou
Ação de Depósito em face de Barese Empreendimentos e Participações Ltda, sendo julgada procedente e
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 118.784,00 (Março/2010). Deferida a Desconsideração de
Personalidade Jurídica da empresa da executada e estando os sócios em lugar ignorado, foi determinada a
citação por edital, para manifestarem-se por meio de contestação e requererem provas cabíveis no prazo de
15 dias úteis, nos termos do artigo 135 do CPC, a fluir após os 20 dias supra. Na ausência de manifestação
e requerimento, serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da Lei.
16 e 17/01
EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0003466-11.2019.8.26.0010 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Prest ação de Serviços Exequente: SOCIEDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
LTDA ME - CENTRO EDUCACIONALOBJETIVO Executado: ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI
. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0003466-11.2019.8.26.0010 O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI, CPF 396.301.371-00,
que a ação de Procedimento Comum proposta por SOCIEDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
LTDAME - CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO, foi julgada procedente e iniciou-se a fase de cumprimento
de sentença. Encontrando-se a ré, doravante executada, em lugar incerto e não sabido, e em atenção ao
disposto no artigo 513, §2º, inciso IV, foi determinada sua INTIMAÇÃO por edital (NCPC, artigo 257, inciso
III) para, no prazo de até 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo supra, liquidar o débito
exequendo de R$ 51.839,24 (julho de 2019) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de julho de
2019 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de agosto de 2019 e até o efetivo pagamento,
ficando advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente
iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora
ou de nova intimação (NCPC, art. 525); não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no
art. 523, “caput” do NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de
novembro de 2019.
16 e 17/01
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1132811-68.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações Exequente: Braslink Network Informatica Ltda Executado: Hr Global Consultoria
Em Comércio Exterior Eireli EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 113281168.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HR GLOBAL
CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, CNPJ 21.112.039/0001-70, com endereço à Av. Lins
de Vasconcelos, 1042, 10°Andar, Cj. 103, Cambuci, CEP00153-700, São Paulo - SP, que lhe foi propost a uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Braslink Network Informatica Ltda. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 (três)
dias úteis após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial
no valor de R$ 18.349,19 (dezoito mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) devidamente
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 10% do valor da causa. Caso
o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo
o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido
de custas e de honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo
p ara pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora
(art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a
imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes
e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento
importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). PRAZO PARA
EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de
dezembro de 2019.
16 e 17/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1045904-93.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Adjudicação Compulsória Requerente: Ana Paula Dutra Requerido: Antônio Gabriel Cumprido
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045904-93.2018.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Antônio Gabriel Cumprido (CI-RG sob nº 633.444)
e sua esposa, Adelia Abrão Cumprido (CIRG sob nº 2.733.159) e Otaviano de Oliveira Dutra (RG nº 2.947.260
e CPF/MF nº 516.195.128-15) que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Ana Paula Dutra tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel sito à rua José Mendes Leal,
antiga Rua Barão do Amazonas, medindo 7,75m de frente, distante 23,50m da esquina formada entre a referida
rua e rua São Paulo, designado apenas para efeito de localização como lote nº 9 da quadra 32m do loteamento
denominado Vila Império, com área de 186m², no 29º Subdistrito de Santo Amaro. Encontrando-se os réus em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2019.
16 e 17/01
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004064-04.2019.8.26.0191. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS
EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO BENTO DIAS,
Brasileiro, Solteiro, RG 24134911, CPF 055.181.158-73, pai Manoel Bento Dias, mãe Maria do Rosario Dias,
Nascido/Nascida 07/01/1970, natural de Janauba - MG, com endereço à Rua da Ceramica, 16, Jardim
Olympia, CEP 05542-070, São Paulo - SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário - Hospital Santa
Virgínia, referente a ação de Procedimento Comum, em que a requerente prestou atendimento médico/
hospitalar ao mesmo, por ocasião de sua internação no nosocômio por ela mantido em 12/08/2010. Encontrandose 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$ 27.733,28, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
16 e 17/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022295-49.2016.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina
Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Romulo Gonçalves Costa, CPF: 385.491.438-55, que Azul
Companhia de Seguros Gerais, CNPJ: 33.448.150/0001-11 ajuizou Ação Regressiva de Reparação de
Danos Causados por Acidente de Veículo, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$8.425,44
(Novembro/2016), vez que na condição de seguradora efetuou o conserto previsto no contrato de seguro
apólice nº 02.14.0531.603966.000, ramo Auto/RCF, tendo por objeto o veículo Zafira Expression 2.0 8V Flex.
Aut., ano/modelo 2009/2009, de placas EIO 6201, chassi 9BGTD75C09C167061, que foi colidido no dia 15
de junho de 2015 pelo veículo de marca Peugeot, modelo 206 1.6 Feline FX, ano/modelo 2006/2006, de placas
DUI 3226, conduzido e de propriedade do requerido. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2019.
16 e 17/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028506-79.2019.8.26.0564 - 2335/16
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALEXANDRE KAWAMURA, RG 25.328.9841, CPF 161.685.948-25, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITA PRIME. 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$
38.781,64 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 29 de novembro de 2019. 16 e 17/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1069563-31.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Lucy
Parrillo Pepe EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1069563-31.2018.8.26.0100. O
Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei. FAZ SABER a LUCY
PARRILLO PEPÉ, inscrit a no CPF/MF sob o nº 584.479.708-68 que COMUNIDADE RELIGIOSAJOÃO
XXIII lhe ajuizou ação de Rescisão Contratual, tendo por objeto o denominado Contrato de Concessão
Onerosa de Uso do Jazigo 647, quadra IX/3, contrato nº 12.089. Em razão da Ré não ter cumprido uma de
suas obrigações contratuais - consistente no pagamento das taxas de manutenção e administração do
Cemitério Morumby - a Autora pede a rescisão do citado contrato. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim fica a Ré citada, da propositura da presente
ação, bem como advertido de que terá o prazo de 15 dias para, em querendo, apresentar defesa. Diante do
disposto no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido o prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15
dias para contestar o feito. Em caso de inércia da Ré, isto é, não sendo contestada a ação (revelia), ser-lheá nomeado curador especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13/11/19. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2019.
16 e 17/01
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Wengen SP Participações S.A.
CNPJ nº 34.831.785/0001-66 - NIRE 353.0054135-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16/12/2019
I. Data, Hora e Local da Assembleia: Às 10:00h, do dia 16/12/2019, na sede social da Companhia, na Alameda Lorena 1.304, 12º andar, conjunto 1201
(parte) CEP 01.424-004, São Paulo/SP. II. Quórum de Instalação: Acionistas representando a totalidade do capital social. III. Convocação e Publicações:
Em face do comparecimento da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei 6.404/76. IV. Mesa: Presidente:
Paulo Souza Queiroz Figueiredo, Secretário: Marko Jovovic. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) o recebimento da renúncia dos Srs. Eduardo Duarte e Vinicius
Aguillar Duarte dos cargos de Diretores da Companhia; (B) a eleição de novos Diretores; (C) a fixação da remuneração global e anual da administração da
Companhia; (D) alteração da denominação social da Companhia; (E) alteração do endereço da sede social da Companhia; (F) alteração da redação do objeto
social da Companhia; (G) alteração da redação dos artigos 5º, 6º, exclusão do artigo 7º, alteração dos artigos 8º e 11 (que, com a exclusão do artigo 7º e
renumeração dos artigos, passam a ser os artigos 7º e 10, respectivamente); (H) definição dos jornais em que a Companhia fará as suas publicações legais;
e (I) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. VI. Deliberações: Inicialmente, os acionistas presentes deliberaram pela lavratura da presente ata
em forma de sumário, tal como previsto no Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Em seguida, os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social,
deliberaram sobre as seguintes matérias: (A) Consignar a renúncia das Srs. Eduardo Duarte e Vinicius Aguillar Duarte aos cargos por eles ocupados,
respectivamente, de Diretor Presidente e de Diretor da Companhia, conforme cartas de renúncia recebidas pela Companhia. (B) Aprovar a eleição dos novos
Diretores: (i) Paulo Souza Queiroz Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, RG nº 38.547.300-X, CPF nº 353.001.308-00, residente em São Paulo/SP,
à Rua da Mata 110, apto 151, CEP 04531-020, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Marko Jovovic, norte americano, casado, empresário, RNE nº
V477272-L, CPF nº 231.972.368-40, residente em São Paulo/SP, à Rua Pedroso Alvarenga 810, apto 111, Itaim Bibi, CEP 04531-011 para o cargo de Diretor
sem designação específica. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro próprio na forma
prevista no Artigo 149 da Lei 6.404/76. (C) Fixar os honorários anuais e globais da Diretoria em até R$ 24.000,00, a ser distribuído entre os administradores
conforme deliberação por eles tomada em Reunião da Diretoria. (D) Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para “Geribá Investimentos
em Energia S.A.”. (E) Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, que passa a localizar-se em São Paulo/SP, à Rua Dr. Renato Paes de
Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001. (F) Aprovar a alteração da redação do objeto social da Companhia para que
passe a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades empresárias e não empresárias,
como sócia, acionista ou quotista, nacionais ou estrangeiras, podendo, ainda, participar de consórcio.” (G) Aprovar a alteração da redação dos artigos 5º, 6º,
exclusão do artigo 7º, alteração dos artigos 8º e 11 (que, com a exclusão do artigo 7º e renumeração dos artigos, passam a ser os artigos 7º e 10,
respectivamente): “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal.
§Único - Cada ação ordinária da Companhia dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.” “Artigo 6º - As ações são nominativas e sua
propriedade será presumida pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Caso a Companhia decida emitir
certificados representativos de ações, estes serão assinados por 2 Diretores, podendo o custo de emissão ser cobrado do acionista quando for por este
solicitado.” “Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por no mínimo dois e no máximo cinco Diretores, sendo um Diretor
Presidente e os demais Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado
o disposto neste Estatuto. §1o - O mandato da Diretoria será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição
e posse dos respectivos substitutos. §2o - Os Diretores da Companhia serão investidos em seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse no livro próprio,
dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. §3o - No caso de vacância no cargo de Diretor, o Diretor deverá ser substituído por outro Diretor mediante
eleição realizada pela Assembleia Geral, que deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias contados do evento, devendo o Diretor então eleito completar o
mandato do Diretor substituído. §4o - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os Diretores
dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.” “Artigo 10 - A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos
os atos referidos no artigo nono competem a (i) 2 Diretores, agindo em conjunto, ou (ii) a 1 Diretor e 1 Procurador constituído especialmente para tal fim.
A nomeação de procuradores dar-se-á pela assinatura de 2 Diretores, conjuntamente, devendo os instrumentos de mandato especificar os poderes conferidos
aos procuradores e serem outorgados com prazo de validade não superior a 1 ano, exceto em relação à procurações ad judicias, as quais poderão ser
outorgadas por prazo indeterminado.” (H) Definir que as publicações legais da Companhia serão realizadas no “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do
Estado de São Paulo”. (I) em decorrência das deliberações acima, decidem os acionistas consolidar o estatuto social da Companhia, refletindo as alterações
acima mencionadas ademais de outras conforme implementadas diretamente no texto abaixo aprovado, renumerando as cláusulas, de forma a aperfeiçoar
sua redação e adequá-lo à estrutura da Companhia, passando assim o estatuto social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Estatuto Social Geribá Investimentos em Energia S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º - A Geribá Investimentos em
Energia S.A., é uma sociedade anônima, que reger-se-á pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades empresárias e não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, nacionais ou
estrangeiras, podendo, ainda, participar de consórcio. Artigo 3º - A Companhia tem sede em São Paulo/SP, à Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar,
conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios
de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade será indeterminado. Capítulo II Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 ações ordinárias todas nominativas e sem valor
nominal. §Único - Cada ação ordinária da Companhia dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º - As ações são nominativas e sua
propriedade será presumida pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Caso a Companhia decida emitir
certificados representativos de ações, estes serão assinados por 2 Diretores, podendo o custo de emissão ser cobrado do acionista quando for por este
solicitado. Capítulo III - Da Administração - Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por no mínimo dois e no máximo cinco
Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. §1o - O mandato da Diretoria será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado,
automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §2o - Os Diretores da Companhia serão investidos em seus cargos mediante assinatura
de Termo de Posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. §3o - No caso de vacância no cargo de Diretor, o Diretor deverá ser
substituído por outro Diretor mediante eleição realizada pela Assembleia Geral, que deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias contados do evento, devendo
o Diretor então eleito completar o mandato do Diretor substituído. §4o - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global
ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 8º - A Diretoria terá plenos poderes de administração e
gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações, que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto
neste Estatuto. §1o - Além das demais matérias submetidas a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria, reunida em colegiado: (i) Fixar a
orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; (iii) Manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e
orçamentos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembleia Geral; e (iv) Distribuir entre os membros da Diretoria, a verba global dos
Diretores, fixada em Assembleia Geral, se for o caso. §2o - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses sociais,
por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor - Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se
a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. §3o - A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo,
2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia. §4o - As decisões da Diretoria serão tomadas
pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. §5o - As reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro
próprio. Artigo 9º - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas
atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 10 - A representação
da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a (i) 2 Diretores, agindo em conjunto, ou (ii) a
1 Diretor e 1 Procurador constituído especialmente para tal fim. A nomeação de procuradores dar-se-á pela assinatura de 2 Diretores, conjuntamente,
devendo os instrumentos de mandato especificar os poderes conferidos aos procuradores e serem outorgados com prazo de validade não superior a 1 ano,
exceto em relação à procurações ad judicias, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Capítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 11 - A
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses subsequentes ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais assim o exigirem. §1o - A Assembleia Geral poderá ser convocada, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e será presidida
pelo Diretor Presidente, que designará um ou mais secretários. §2o - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, e neste
estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. §3o - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais
por mandatários nomeados na forma do §1o do artigo 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato serem depositados, na sede
social, com 03 dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12 - O Conselho Fiscal da
Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 membros
efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento. §1o - Os membros do Conselho
Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §2o - As deliberações do Conselho Fiscal serão
tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Exercicio Social e Lucros - Artigo 13 - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e
se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 14 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria, no prazo de até 90 dias contado do encerramento do
exercício social, fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes. Artigo 15 - Os lucros
apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas
as deduções determinadas em lei. Artigo 16 - A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por deliberação da
Assembleia Geral de Acionistas (i) o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao
valor do dividendo obrigatório, se houver; (ii) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a seis meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao
valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas
de capital; e (iii) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. Capítulo VII - Liquidação - Artigo 17 - A Companhia somente
será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei. §1o - À Assembleia Geral que deliberar
sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2o - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que
representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 18 - O valor de
reembolso das ações, nos casos em que é assegurado em lei, será igual ao valor de patrimônio das ações, apurado com base em balanço levantado na forma
prevista em lei. Artigo 19 - Caso os acionistas decidam abrir o capital da Companhia, a Companhia deverá aderir ao segmento especial da bolsa de valores
ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegurem, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa. Artigo
20 - A Companhia disponibilizará aos seus acionistas, sempre que assim solicitado, acesso a eventuais contratos celebrados entre a Companhia e suas
partes relacionadas, acordos de acionistas dos quais a Companhia venha a ser signatária, bem como eventuais programas de opções de aquisição de ações
ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Capítulo IX - Arbitragem - Artigo 21 - Todo e qualquer litígio, controvérsia, questão,
dúvida ou divergência relativo direta ou indiretamente a este Estatuto (“Conflito”), entre a Companhia e seus acionistas, ou entre os acionistas (“Partes
Envolvidas”), relacionadas à participação dos acionistas na Companhia, será resolvida por arbitragem, de acordo com as disposições adiante. Artigo 22 A arbitragem será conduzida perante e administrada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”) de acordo com as normas procedimentais inseridas
no Regulamento de Arbitragem da CCBC em vigor no momento da arbitragem (doravante designado o “Regulamento”). Artigo 23 - O Conflito será decidido por
um Tribunal Arbitral composto por três árbitros, todos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 24 - Cada Parte Envolvida indicará um árbitro.
Havendo mais de um requerente, todos eles indicarão de comum acordo um único árbitro; havendo mais de um requerido, todos eles indicarão de comum
acordo um único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas.
Artigo 25 - Quaisquer omissões, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou à escolha do terceiro árbitro
serão dirimidos pela Corte da CCBC, de acordo com seu Regulamento. Artigo 26 - A sede da arbitragem será a cidade de São Paulo/SP, Brasil, podendo o
Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades. A língua da arbitragem será o português, e a arbitragem será de
direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, sendo vedado o julgamento por equidade. Artigo 27 Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo para: (i) apreciar pedidos feitos pelo Tribunal Arbitral no curso da arbitragem, inclusive para obtenção das
medidas coercitivas conforme previsto na Lei nº 9.307, de 23/09/1996, conforme alterada (“Lei de Arbitragem”), ressalvada, contudo, a hipótese de o
requerimento envolver a necessidade de realização de diligência ou execução de decisão, ordem ou mandado em outra comarca, caso em que o árbitro ou
Tribunal Arbitral poderá optar por recorrer diretamente ao foro onde a diligência deva ser cumprida; (ii) apreciar pedidos feitos pelas partes para medidas
cautelares e pedidos de tutela de urgência que se façam necessários antes de instituída a arbitragem, sendo certo que o eventual requerimento de medida
cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa
com relação à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem; e (iii) processar a ação de execução ou anulação da sentença arbitral, sendo que, no caso
da ação de execução, o exequente poderá optar pelo foro do domicílio do executado ou pelo foro de local onde o executado possua bens. Artigo 28 - Tão logo
instituída a arbitragem, poderá o tribunal arbitral rever as medidas cautelares e tutelas de urgência eventualmente deferidas pelo Poder Judiciário,
confirmando-as ou revogando-as, a seu exclusivo critério. Artigo 29 - As Partes Envolvidas se obrigam a cumprir sem demora qualquer decisão proferida pelo
tribunal arbitral. O Tribunal Arbitral está autorizado a conceder execução específica e impor penalidades visando a compelir o cumprimento de decisão.
Artigo 30 - O Tribunal Arbitral deverá proferir sua sentença no Brasil, dentro de 6 meses do início da Arbitragem. Este prazo poderá ser prorrogado por mais 6
meses pelo Tribunal Arbitral, desde que justificadamente. Artigo 31 - As decisões da arbitragem serão consideradas finais e definitivas pelas Partes Envolvidas,
não cabendo qualquer recurso contra as mesmas, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos no artigo 30 da Lei de Arbitragem.
Artigo 32 - Cada uma das Partes Envolvidas arcará, sem direito a ressarcimento ou reembolso pela Parte Envolvida contrária, com os honorários contratuais
de seus respectivos advogados e com todas as despesas em que incorrer, a exemplo das despesas com a contratação de assistentes técnicos, tradutores e
outros auxiliares, passagens aéreas, remessas, autenticações e fotocópias. Artigo 33 - Observado o disposto acima, a sentença arbitral fixará honorários de
sucumbência e determinará a responsabilidade pelo pagamento dos honorários dos árbitros e das despesas do procedimento arbitral, observados os
princípios da sucumbência (total ou parcial), proporcionalidade e razoabilidade. Artigo 34 - As Partes Envolvidas deverão manter em sigilo todas e quaisquer
informações relacionadas à arbitragem, mesmo após seu encerramento.” VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente
Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Acionistas presentes. São Paulo,
16/12/2019. Paulo Souza Queiroz Figueiredo - Presidente, Marko Jovovic - Secretário. Acionistas Presentes: Winkel Consultoria e Participações S.A.
- Geribá RE Investimentos e Participações II Ltda. JUCESP nº 31.579/20-6 em 13/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009398-58.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Reiligiosa João Xxiii Requerido: Marilin da
Conceição Guimarães EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100939858.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARILIN DA CONCEIÇÃO
GUIMARÃES, CPF 055.811.048-75, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Comunidade Reiligiosa João Xxiii, tendo por objeto o denominado Contrato de Concessão Onerosa de Uso
do Jazigo 2217, quadra XIII/03, contrato nº 1630. Em razão da Ré não ter cumprido uma de suas obrigações
contratuais - consistente no pagamento das taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby a Autora pede a rescisão do citado contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04 de dezembro de 2019.
16 e 17/01
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0056398-95.1999.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula
Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Walter Travaglini Filho CPF: 281.132.76815, inventariante do espólio de Walter Travaglini CPF: 422.491.208-20, que Maria Teresa Crocelli CPF:
064.790.178-11 ajuizou Ação de Rescisão Contratual C.C. Devolução de Prestações e Danos Materiais,
Procedimento Comum, em face de RT Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ: 67.629.915/0001-31 (sócios
Walter Travaglini CPF: 422.491.208-20 e Vera Paris Travaglini CPF: 153.381.458-98 ambos falecidos),
objetivando o recebimento de R$ R$ 15.470,22 (Maio/1999). Estando o supracitado em lugar ignorado, foi
determinada a Intimação, por edital, da penhora dos seguintes imóveis: 1- Resíduos de área de 66.516,05m²,
Denominação Quinhão B - Sítio Turrin, situado no Bairro do Una, lugar denominado Boa Vista, terreno
lavradio, sem benfeitorias, com a área de 70.516,05 metros quadrados 7.061516 has ou ainda 2.914 alqueires
paulista, matrícula 9.295 do CRI de Ibiúna/SP; 2- Resíduo de áreas de 76.450,07m², Denominação Sítio
Weinberger, situado no Bairro do Votorantim, zona rural, consistente em uma gleba de terras, sem benfeitorias,
com a área de 90.400,00 metros quadrados, matrícula 11.026 do CRI de Ibiúna/SP e 3- Resíduo de áreas de
23.050,30m², Denominação Sítio Sato, situado no Bairro do Cupim, zona rural, um imóvel com a área de 3.0000
has ou ainda 1,2397 alqueires paulista, matrícula 11.222 do CRI de Ibiúna/SP. O Supracitado terá o prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro
de 2019.
16 e 17/01
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Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
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a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 15/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50919 - CONTRAT O: 1181641341952 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ROLANDO CURTI, 301, APARTAMENTO 23, 2º
ANDAR - BLOCO 7, EDIFICIO TUIM, CONJUNTO RESIDENCIAL
CUPACE,CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM COLETIVA
DESCOBERTA, LOCALIZADA NO PAVIMENTO TERREO DO CONJUNTO, PARA UM
AUTOMÓVEL DE PASSEIO EM LOCAL INDETERMINADO, 42º SUBDISTRITO
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Kart

São Paulo, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Categorias Rotax
Maior campeonato regional
de kart do Brasil, a Copa São
Paulo de Kart Granja Viana
trará várias novidades em
2020. Além da divisão da
competição em Copa SP e
Copa KGV, a o rg a n i z a ç ã o
também está definindo os últimos detalhes dos regulamentos. Uma das novidades
para a Copa SP é que as oito
etapas da temporada serão
disputadas no formato de rodada tripla, com duas provas
de 10 minutos e uma um pouco mais longa, com 15 minu-

tos de duração e valendo mais
pontos.
O classificatório ganhará ainda mais importância, já que a tomada de tempos montará o grid
das duas provas mais curtas e o
grid da última bateria será formado pela soma de pontos das
duas primeiras corridas.
O novo formato da pontuação
premiará os vencedores das duas
primeiras baterias com 11 pontos, enquanto o segundo colocado levará 9 pontos, o terceiro
recebe 8, o quarto colocado
soma 7 e assim por diante. Para

a terceira prova, a mais longa, o
primeiro colocado leva 17 pontos, o segundo fica com 15, o
terceiro ganha 14, o quarto ganha 13 e assim em diante.
“Nós queremos que os pilotos e equipes tenham um melhor
custo benefício, além de incentivarmos uma competição em
alto nível, o que vem acontecendo sempre na Copa SP. Além disso, vamos aproximar o formato
de disputa do que é feito lá fora
no Mundial. Temos como objetivo também oferecer oportunidades aos pilotos que são de fora
de São Paulo para que eles tenham possibilidade de lutar pela
vaga no Mundial de Rotax nas
mesmas condições dos competidores locais”, diz Binho Carcasci, que comanda a Bora Karting, responsável pelos motores
Rotax no Brasil.
Após a 7ª etapa, penúltima da
Copa SP, os 10 pilotos com mais
pontos, considerando a soma
das 21 provas disputadas até ali
além dos cinco descartes obrigatórios dos piores resultados,
se classificam para a disputa do
título na Super Final da Copa
SP, que é a 8ª etapa. Os pilotos
que estiverem abaixo do 10º
lugar na classificação disputam

a Taça de Prata.
“A sétima etapa da temporada
será uma das mais importantes do
ano, pois teremos a definição dos
finalistas da Copa SP e em conjunto será disputado o Brasileiro
de Rotax, explica Binho.
Outra novidade em relação
aos motores Rotax é que eles
serão sorteados e entregues na
quinta-feira da semana de cada
etapa e depois serão sorteados
novamente ao final do dia. O sorteio de sexta-feira já definirá os
motores que os pilotos usarão
nas provas.
A categoria Rotax Max Masters poderá ser disputada no formato de duplas, para que os pilotos possam dividir os custos da
temporada. As baterias da Mini
Max e Micro Max serão realizadas em conjunto no mesmo
grid e o mesmo vale para Rotax Max e Rotax Max Masters.
Com motores próprios, a Rotax DD2 e DD2 Masters também seguem no mesmo grid. A
categoria Junior também faz
parte da programação.
A abertura da Copa SP de Kart
será em 15 de fevereiro no Kartódromo Granja Viana, enquanto
a Copa KGV começará já no próximo dia 1º.

Copa Brasil

Estão definidos os semifinalistas da Copa Brasil masculina
de vôlei 2019/2020. Na noite de
quarta-feira (15), Sesc RJ, Sada
Cruzeiro (MG) e Sesi-SP se garantiram na Fase Final da competição, que será realizada em Jaraguá do Sul (SC), ao venceram seus
compromissos pela rodada de
classificação do campeonato. As
três equipes se juntaram a EMS
Taubaté Funvic (SP), que já havia
vencido no jogo isolado realizado na última terça-feira (14).
Reunindo os oito times mais
bem classificados no primeiro turno da Superliga 2019/2020, a Copa
Brasil coloca os adversários se
enfrentando em cruzamento olímpico, com os quatro primeiros
tendo a vantagem de jogar em
casa nesta primeira rodada.
Após o fim da rodada pela
fase de classificação, as semifinais, que serão no dia 24 deste
mês, na Arena Jaraguá, estão definidas: Sada Cruzeiro x Sesc RJ,
às 19h30, e EMS Taubaté Funvic
x Sesi-SP, às 21h30 – ambos
com transmissão do SporTV 2.
Nas disputas desta noite, no
confronto teoricamente mais
equilibrado, de quarto contra
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Sesc RJ, Sada Cruzeiro e
Sesi-SP estão na Fase Final

Sada Cruzeiro x Vôlei UM Itapetininga
quinto, venceu o time de melhor
classificação na Superliga, Sesc
RJ. O time carioca derrotou o
Vôlei Renata (SP) por 3 sets a 1
(25/14, 25/19, 22/25 e 25/22),
no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).
No ginásio do Riacho, em
Contagem (MG), o Sada Cruzeiro superou o Vôlei UM Itapetininga (SP) no duelo do primeiro
contra oitavo. Contando com
apoio da torcida, o time mineiro
venceu por 3 sets a 0 (25/20, 25/

20 e 25/23), assegurando a vaga
na semifinal.
O técnico Marcelo Mendez
analisou o desafio do Sada Cruzeiro. “Jogamos muito bem nos
dois primeiros sets, no terceiro
perdemos um pouco a concentração e sabemos que temos que
continuar trabalhando. Semana
que vem temos uma semifinal de
Copa Brasil, um jogo ainda mais
difícil, em um confronto muito
forte”, disse Mendez.
E o Sesi-SP suou, mas, ao

lado dos seus torcedores, no Sesi
Vila Leopoldina, em São Paulo
(SP), garantiu sua classificação
ao derrotar o Fiat/Minas (MG)
por 3 sets a 2 (25/15, 17/25, 25/
17, 23/25 e 15/9). Após a partida, o capitão William comemorou o resultado conquistado nesta noite.
“Foi um jogo complicado.
Tivemos jogos bem difíceis nas
últimas semanas e eu, particularmente, estou acabando jogo
exausto. Mas, o importante agora é que conseguimos vencer e
vamos para a próxima fase, em
Jaraguá do Sul. Estamos buscando um título de expressão nacional, viemos batendo na trave e
vamos com tudo para buscar esse
título dessa vez”, disse o levantador.
A Copa Brasil voltou a ser
disputada em 2014, e esta será a
sétima edição seguida. Na última edição, os campeões foram
Itambé/Minas (MG) no feminino, e Sada Cruzeiro (MG) no
masculino. Em 2020, a Copa Brasil feminina terá a fase classificatória realizada no dia 21 e a
fase final nos dias 31 de janeiro
e 1º de fevereiro.

Promessas da Ginástica Artística do Brasil iniciam
temporada 2020 na Junior International Team Cup
A temporada 2020 da Ginástica Artística do Brasil começa nesta sexta-feira (17),
com a Seleção Brasileira masculina juvenil participando da
Junior International Team Cup,
que acontecerá na cidade de
Houston, nos Estados Unidos.
A competição, que será realizada nas dependências do
Leonard Merrel Center, reunirá também as equipes da Austrália, Canadá, França, Japão,
Polônia e Estados Unidos. As
provas classificatórias acontecerão na sexta, enquanto as finais estão marcadas para o sábado (18), sempre a partir das
21 horas.
Para Hilton Dichelli, um

dos treinadores brasileiros que
acompanham a delegação brasileira, ao lado de Vardan Movsisyan, será uma excelente
oportunidade para começar
bem a temporada de 2020. “Os
outros países estão em ritmo de
alta temporada, então preparamos nossos atletas para fazerem
uma competição limpa e segura”, afirmou.
A Seleção Brasileira juvenil
que viajou para os Estados Unidos é formada por Diogo Paes,
Gustavo Pereira, João Lucas
Vieira e Yuri Guimarães. Segundo Dichelli, a equipe chega em
boas condições para a competição. “Eles tiveram uma boa
temporada no ano passado e foi

a última categoria a competir.
Estão retomando a forma física e as séries antigas. Nos próximos compromissos, estarão
com séries novas e mais fortes”,
disse o treinador, que também
fez uma breve análise dos integrantes da equipe.
“João é um atleta talentoso
que vem se destacando no solo
e no salto, além de estar obtendo grandes resultados e ajudando muito a equipe juvenil nas
competições internacionais.
Gustavo faz sua primeira competição internacional e vem demonstrando uma linha muito
boa e vontade de se apresentar
bem. Yuri e Diogo estão focados no individual geral e pos-

suem uma ginástica muito homogênea e de grande nível técnico. Estes garotos são a base
da Seleção Juvenil e possuem
muita capacidade de ingressar
na categoria adulta fazendo
uma bela ginástica”, afirmou.
A Seleção Brasileira juvenil
tem como principal competição
do ano o Campeonato PanAmericano da categoria, ainda
sem data e local definidos pela
UPAG (União Pan-Americana
de Ginástica). “Mas estes atletas têm ainda um objetivo maior a longo prazo, que é o de
manter o nível técnico que nossos atletas alcançaram nos últimos anos”, afirmou Hilton
Dichelli.

Cimed anuncia patrocínio
em grandes categorias do
automobilismo mundial
Investindo no esporte a motor desde 2005, empresa
brasileira começará novo projeto no exterior apoiando
Felipe Fraga nas principais competições de turismo,
como WEC e Intercontinental GT
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Copa São Paulo anuncia novidades
para categorias com motores Rotax

Modelo do carro que será usado por Felipe Fraga no
Intercontinental GT Challenge
A Cimed, uma das maiores patrocinadoras do automobilismo brasileiro, anunciou seu plano de expansão
no esporte a motor, levando
talentos do País para brilhar
no exterior: a marca vai apoiar Felipe Fraga, o piloto que
mais venceu corridas com a
Cimed ao longo de sua história na Stock Car, nas principais categorias de turismo
do mundo, como o Intercontinental GT Challenge e o
Mundial de Endurance
(WEC).
“Esse é um novo passo
muito importante da Cimed:
conquistamos os principais
títulos no Brasil e agora queremos conquistar o mesmo
sucesso nas pistas internacionais. Para isso, vamos apoiar nossos pilotos nos desafios no exterior, assim como
fazemos com a Seleção Brasileira no futebol. Esporte é
saúde e sempre acreditamos
na força do automobilismo
para valorizar nossa marca e
temos orgulho de ver Felipe
Fraga, que se consagrou com
a Cimed Racing como o mais
jovem campeão da história da
Stock Car, a buscar novos títulos representando o Brasil
nos principais circuitos do
mundo”, diz João Adibe, presidente do Grupo Cimed.
No final do ano passado,
Fraga já havia anunciado o
plano de focar 100% da carreira no exterior e, com o
apoio da Cimed, conseguirá
participar de no mínimo dois
dos maiores campeonatos de
turismo no mundo: Intercontinental GT Challenge pela
GruppeM, equipe oficial
Mercedes-AMG, e o WEC
pela Porsche Team Project
1. Uma outra competição deverá ser anunciada em breve.
“Agradeço a todos da Cimed, em especial ao João
(Adibe), por sempre acreditarem no meu potencial. Vai
ser um desafio inédito na
minha carreira e vou atrás
desse grande sonho de fazer
uma carreira de conquistas no
automobilismo internacional
competindo de GT3. Em breve vamos anunciar mais novidades e tenho certeza de que
o público brasileiro vai torcer
bastante para o sucesso deste
projeto, que é levar o Brasil a
fazer hi stória também nas
conquistas de categorias de
turismo”, diz Fraga.
O patrocínio da Cimed

inclusive estará grafado no
Mercedes-AMG GT3 Evo,
que teve seu layout apresentado oficialmente nesta
quarta-feira (15) e será usado pelo tocantinense em
suas cinco provas de longa
duração. No WEC, Fraga vai
competir com a Porsche justamente nas últimas quatro
corridas restantes da temporada 2019/2020, que será
encerrada nas 24 Horas de
Le Mans em junho.
“Comecei a trabalhar
com a carreira internacional
do Felipe (Fraga) no meio de
2019 e sempre acreditei no
potencial da carreira dele
desde quando ele começou
no automobilismo brasileiro, então fiquei muito satisfeito de termos conseguido
fechar o contrato da equipe
Mercedes com o apoio da
Cimed. Tenho certeza que
será um grande ano internacional para o Felipe”, diz
Maurício Slaviero.
A Cimed atuou na Stock
Car por 15 temporadas, sendo equipe própria entre
2013 e 2019, conquistando
dois títulos de pilotos (2015
e 2016), dois campeonatos
por equipes (2015 e 2016).
Além dos campeonatos, os
números do time próprio
neste período de sete temporadas foram impressionantes: 25 vitórias, sendo 16
delas conquistadas justamente por Fraga, 16 poles e 60
pódios.
O tocantinense competiu
por cinco anos com a equipe
Cimed Racing (2015-2019)
e viveu momentos históricos, como o de seu título em
2016, ano em que também
venceu a Corrida do Milhão
em Interlagos. Como parte
da estratégia de focar o patrocínio no exterior em
2020, a Cimed deixa de ter
uma equipe própria na Stock
Car em 2020.
O primeiro grande desafio de Fraga será já na próxima semana nas 24 Horas de
Daytona, uma participação
especial no IMSA com a
equipe Riley, que representa a Mercedes-AMG. A prova será disputada entre os
dias 24 e 25 de janeiro nos
Estados Unidos. Logo depois, Fraga embarca para a
Austrália, onde fará sua estreia no Intercontinental GT
Challenge, em Mount Panorama, no dia 2 de fevereiro.

