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Fundos têm R$ 46,3 bilhões para
Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Paraná bloqueia fronteira para inibir
entrada de foragidos do Paraguai
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Estado investe mais de R$ 20 mi
em obras de drenagem na Grande SP

Novas placas de veículos
serão obrigatórias a partir

de 31 de janeiro

Esporte

www.jornalodiasp.com.br

Página 5

Página 3

O DIAJornal SP
São Paulo, terça-feira, 21 de janeiro de 2020

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,18
Venda:       4,18

Turismo
Compra:   4,02
Venda:       4,36

Compra:   4,64
Venda:       4,64

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

Terça: Muitas nu-
vens o dia todo,
com aberturas de
sol.

Previsão do Tempo

Em uma corrida sob forte
calor, como já está se tornan-
do tradição no Chile, o brasi-
leiro Lucas Di Grassi foi uma
das sensações da terceira eta-
pa do Campeonato Mundial de
Fórmula E, disputada no sába-
do (18) no Parque O’Higgins,
na capital Santiago. Prejudica-
do por um erro do britânico
Oliver Rowland (equipe Nissan
E.Dams), que bateu na curva
cinco durante o classificatório

Fórmula E: Lucas faz
corrida de superação

em Santiago
e atrapalhou a tentativa de
pole do campeão de 2017,
Lucas largou no final do pelo-
tão, em 22º, e cruzou a linha
de chegada no sétimo lugar –
sendo o piloto que mais ganhou
posições na etapa. Com o re-
sultado, Di Grassi continua a
ocupar o quinto lugar na tabe-
la, com 24 pontos, e sai confi-
ante do Chile para o próximo
desafio, dia 15 de fevereiro, no
México.                    Página 6

Rodada de classificação será
realizada nesta terça-feira
A rodada de classifica-

ção da Copa Brasil define
os quatro times que segui-
rão para Jaraguá do Sul
(SC) como semifinalistas
da edição 2020. Para bus-
car a vaga e chegar a cida-
de catarinense, os oito ti-
mes classificados, os mais
bem colocados no primei-
ro turno da Superliga 19/
20, entram em quadra nes-
ta terça-feira (21) – todos
os jogos com transmissão do
pay per view do Canal Vôlei
Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
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Dakar: brasileiros encerram
prova com vitória na

Arábia Saudita
Dupla brasileira da equipe

Monster Energy/Can-Am, Rei-
naldo Varela e Gustavo Gugel-
min venceram a 12ª e última
etapa da 42ª edição do Rally
Dakar , ampliando seu recorde
de vitórias neste quesito na ca-
tegoria UTV para um total de
dez. Cada etapa, corresponde a
um dia de competição, que no
Dakar geralmente varia entre
350 e 650 km, dependendo do
roteiro planejado pela organiza-
ção. Em 2019, por exemplo, a
prova teve dez etapas – exatamen-
te o número de vitórias somadas
pelos brasileiros em três anos de
participação.                 Página 6
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Varela  e Gugelmin em ação: melhor duo nas três últimas
edições

Checo Tomas Slavik vence e
quebra hegemonia do Brasil

Copa América de Downhill 4X 2020

Tomas Slavik quebrou a he-
gemonia brasileira e venceu a
Copa América de Downhill 4X
2020. Em uma disputa eletrizan-
te e com muita briga pelo pri-
meiro lugar, o competidor da
República Checa sagrou-se
campeão da 12ª edição da pro-

va realizada no domingo (19)
na pista do Ski Mountain
Park, em São Roque (SP).
Slavik andou forte o fim de
semana todo, liderou as bate-
rias em que esteve presente
e fechou a chave final com o
tempo de 48seg893. Página 6
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Placa do Mercosul
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Após sucessivos adiamentos,
começa a valer a partir do dia 31
de janeiro a obrigatoriedade
de uso da placa do Mercosul em
todos os estados do país. O pra-
zo atende ao estipulado na Reso-
lução nº 780/2019 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran),
de julho do ano passado, que de-
termina que as unidades federa-

tivas do país devem utilizar o
novo padrão de Placas de Identi-
ficação Veicular (PIV)..

Desde a decisão pela adoção
da placa do Mercosul, a implan-
tação do registro foi adiada seis
vezes. A adoção do sistema de
placas do Mercosul foi anuncia-
da em 2014 e, inicialmente, de-
veria ter entrado em vigor em ja-

neiro de 2016. Em razão de dis-
putas judiciais a implantação foi
adiada para 2017 e depois, adi-
ada mais uma vez para que os
órgãos estaduais de trânsito pu-
dessem se adaptar ao novo mo-
delo e credenciar as fabricantes
das placas.

As novas placas já são utili-
zadas na Argentina e no Uruguai.
A previsão é que em breve come-
cem a valer também no Paraguai
e na Venezuela.

Dos 26 Estados brasileiros,
já aderiram à nova PIV Ama-
zonas, Bahia, Espírito Santo,
Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Nor-
te, Rio Grande do Sul e Rondô-
nia.                                    Página 4

Suspeito de
corrupção,

vice-ministro
paraguaio

renuncia ao cargo
Suspeito de participar de

um esquema de corrupção, o
vice-ministro de Política Cri-
minal do Paraguai, Hugo Vol-
pe, renunciou na segunda-fei-
ra (20) a seu cargo. Segundo a
chefe do Ministério Público
(MP) paraguaio, a procuradora-
geral Sandra Quiñonez, as in-
formações que apontam o en-
volvimento de Volpe com atos
de corrupção durante o tempo
em que ele era procurador do
próprio MP paraguaio, respon-
sável pela área de combate ao
narcotráfico, foram entregues
por autoridades brasileiras.

“É uma denúncia formal, apre-
sentada por um procurador brasi-
leiro, recepcionada pelo Ministé-
rio Público [paraguaio] do Minis-
tério da Justiça brasileiro e de que
tomamos conhecimento esta ma-
nhã”, disse a procuradora-geral.

De acordo com Sandra
Quiñonez, uma “grande quanti-
dade de informação” foi forne-
cida “espontaneamente” não só
pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública do Brasil,
mas também pelo Ministério
Público Federal brasileiro. As
informações apontam que Vol-
pe e um segundo procurador,
Armando Cantero, estariam en-
volvidos com corrupção ligada
a crimes transfronteiriços.

Volpe deixou o Ministério
Público paraguaio no fim de
novembro de 2019, para assu-
mir, no Ministério da Justiça, o
cargo de vice-ministro de Polí-
tica Criminal. Após ver seu nome
envolvido no escândalo, ele co-
locou o cargo à disposição do
presidente Mario Abdo Benítez,
que aceitou prontamente sua re-
núncia. Já o procurador Arman-
do Cantero foi afastado do car-
go pela procuradora-geral.

Segundo a IP, agência esta-
tal de notícias do Paraguai, o
Ministério Público instaurou
um processo para investigar os
arquivos digitais fornecidos
pelo Brasil. Alguns destes ar-
quivos reúnem mais de 3.500
páginas relativas às investiga-
ções já conduzidas no Brasil.
(Agencia Brasil)

O Governo do Estado, por
meio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio
Ambiente (SIMA) e do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), investirá neste ano
mais de R$ 20 milhões em
obras, serviços e projetos de
drenagem em rios e córregos
da Região Metropolitana de
São Paulo.

Somado à contrapartida do
Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de
São Paulo (DAEE) nos onze
contratos, que já estão assina-
dos, o montante chegará a R$
22,7 milhões. As obras na ba-
cia do Alto Tietê contribuirão
com o enfrentamento de en-
chentes na região.

A novidade foi apresentada
pelo secretário de
Infraestrutura e Meio Ambien-
te, Marcos Penido, durante reu-
nião com os prefeitos que com-
põem o Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat), na úl-
tima quinta-feira (16).

“Estamos honrando um
compromisso de trabalhar em
estreita parceria com os muni-
cípios. Os recursos do Fehidro
também são perfeitamente pas-
síveis de serem utilizados nos
trabalhos de zeladoria em
córregos e rios, além de drena-
gem. Colocamos à disposição
todo o corpo técnico da pasta,
pois o problema não é só dos
prefeitos, é nosso.     Página 2

Mercado financeiro reduz
estimativa de inflação este

ano para 3,56%

Governo de SP retira 9 mil
toneladas de resíduos do
 Rio Pinheiros em 2019

De janeiro a dezembro de
2019, o Governo do Estado re-
moveu do Rio Pinheiros mais de
9,3 mil toneladas de resíduos. A
ação integra o Programa Novo
Rio Pinheiros, que tem o objeti-
vo de revitalizar o símbolo da ci-
dade de São Paulo por meio da
união dos órgãos públicos e da

sociedade.
Entre os dias 6 de agosto e

30 de novembro, por exem-
plo, foi constatado o recorde
de desassoreamento e desa-
terro dos últimos cinco anos,
com a retirada de 132.004 m³ e
265.304 m³ de resíduos, respec-
tivamente.                       Página 2

Brasil passou para quarto
destino de investimentos no

mundo em 2019
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Estado investe mais de R$ 20 mi
em obras de drenagem na Grande SP

O Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente (SIMA) e do
Fundo Estadual de Recursos Hídri-
cos (Fehidro), investirá neste ano
mais de R$ 20 milhões em obras,
serviços e projetos de drenagem
em rios e córregos da Região
Metropolitana de São Paulo.

Somado à contrapartida do
Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica do Estado de São
Paulo (DAEE) nos onze contra-
tos, que já estão assinados, o
montante chegará a R$ 22,7 mi-
lhões. As obras na bacia do Alto
Tietê contribuirão com o enfren-
tamento de enchentes na região.

A novidade foi apresentada
pelo secretário de Infraestrutura
e Meio Ambiente, Marcos Peni-
do, durante reunião com os pre-
feitos que compõem o Consórcio
de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat), na
última quinta-feira (16).

“Estamos honrando um com-
promisso de trabalhar em estrei-
ta parceria com os municípios.
Os recursos do Fehidro também
são perfeitamente passíveis de
serem utilizados nos trabalhos
de zeladoria em córregos e rios,
além de drenagem. Colocamos
à disposição todo o corpo téc-
nico da pasta, pois o problema
não é só dos prefeitos, é nosso.
Precisamos de bons projetos

para avançar e usarmos todos os
recursos disponíveis”, afirmou
Marcos Penido.

Alto Tietê
No Estado, a região mais be-

neficiada neste conjunto de con-
tratos assinados foi a do Alto
Tietê, incluindo o município de
Guarulhos, que receberá um to-
tal de R$ 12,4 milhões (R$ 11,2
milhões do Fehidro mais R$ 1,4
milhão do DAEE).

Após diálogo com os prefei-
tos, o DAEE iniciou a elabora-
ção de estudos em trechos que
nunca foram desassoreados ou
onde estes serviços não eram
realizados há mais de dois anos.
Como o orçamento recebido
pela atual gestão não previa do-
tação para estas ações, foi ne-
cessário elaborar os projetos
básicos e executivos a fim de
obter recursos do Fundo.

Entre os serviços contem-
plados nesses contratos estão
contenção de margens de córre-
gos, limpeza e desassoreamen-
to de cursos d´água e elaboração
de projetos de canalização. A li-
citação dos acordos será condu-
zida pelo DAEE.

Na bacia hidrográfica do Alto
Tietê, os rios Guaió, que corta
os municípios de Suzano e Poá;
Jaguari, que cruza Suzano e Ita-
quaquecetuba, e Jundiaí, em

Mogi das Cruzes, além do cór-
rego Itaim, na cidade de Poá,
serão limpos e desassoreados
em quase sete quilômetros de
extensão. Também foi assinado
o contrato para elaboração de
projeto básico das obras de com-
bate às enchentes no trecho in-
ferior do córrego Três Pontes,
localizado na divisa de São Pau-
lo e Itaquaquecetuba.

Já em Guarulhos, o Córrego
das Pedrinhas também será con-
templado com desassoreamen-
to e limpeza em um quilômetro
de extensão. O investimento
será de R$ 1,2 milhão.

Capital
Na cidade de São Paulo, ha-

verá contenção em 380 metros
da margem direita do Córrego
Tijuco Preto, além de limpeza e
desassoreamento em trecho de
um quilômetro do Ribeirão La-
jeado. O valor do contrato é de
R$ 2,6 milhões.

Para o Rio Tamanduateí, pro-
jeto executivo de canalização
será elaborado para substituir as
contenções, hoje de metal e pa-
inéis de concreto, por concreto
armado. O trecho contemplado
será de cinco quilômetros e
abrange São Caetano do Sul e
Santo André. No mesmo contra-
to, no valor de R$ 2,4 milhões,
será instalado monitoramento

geotécnico das contenções das
margens na capital.

Já na região do ABC será ela-
borado projeto executivo de ca-
nalização do córrego do Orató-
rio, numa extensão de 7.080
metros, entre os municípios de
São Paulo e Santo André, com
investimento de R$ 1,7 milhão.

No córrego Tapera Grande,
que corta Francisco Morato e
Franco da Rocha, haverá elabo-
ração de projeto executivo para
construção de piscinão, estudos
de viabilidade técnica/econômi-
ca e obtenção de licença. O valor
contratual é de R$ 1,7 milhão.

Biênio 2020/2021
Além dos contratos que já

estão assinados, também está pre-
visto investimento de R$ 23,5
milhões em projetos, serviços e
obras nos rios e córregos que
percorrem municípios do Alto
Tietê. A verba também virá do
Fehidro e do Tesouro Estadual.

Também está aprovado, por
meio do BNDES, financiamen-
to no valor de R$ 143 milhões
para adequação do canal de na-
vegação do Rio Tietê, entre a
Barragem da Penha (São Paulo)
e a Foz do Córrego Pedrinhas
(Guarulhos), numa extensão de
13,3 quilômetros. O empreendi-
mento está na fase de licencia-
mento ambiental de serviços.

Governo de SP retira 9 mil toneladas
de resíduos do Rio Pinheiros em 2019

De janeiro a dezembro de
2019, o Governo do Estado remo-
veu do Rio Pinheiros mais de 9,3
mil toneladas de resíduos. A ação
integra o Programa Novo Rio Pi-
nheiros, que tem o objetivo de re-
vitalizar o símbolo da cidade de
São Paulo por meio da união dos
órgãos públicos e da sociedade.

Entre os dias 6 de agosto e 30
de novembro, por exemplo, foi
constatado o recorde de desas-
soreamento e desaterro dos úl-
timos cinco anos, com a retira-
da de 132.004 m³ e 265.304 m³
de resíduos, respectivamente.
Somados, os materiais corres-
pondem a mais de 23 mil cami-
nhões basculantes.

No programa, a Empresa Me-
tropolitana de Águas e Energia
(EMAE), vinculada ao Governo de
São Paulo, tem como uma das atri-
buições remover os detritos do
curso d’água, além de ser respon-
sável pelo controle de enchentes
da Região Metropolitana de São
Paulo, operando usinas elevatóri-
as e barragens.

“Em geral, os materiais cole-
tados consistem em resíduos do-
mésticos. Eventualmente, são re-
tirados sofás, fogões, bicicletas,
colchões e chassis de motocicle-
tas”, explica o assessor da Dire-
toria de Geração da EMAE, Ed-
son Máximo Macuco.

“Também são removidos mui-
tos pneus. Em 2019, foram cerca
de 6 mil. São valores bastante ex-
pressivos e demonstram o com-
promisso de melhorarmos conti-
nuamente as condições do Rio
Pinheiros”, completa.

Todo o material coletado pela
EMAE, exceto os pneus, é enca-
minhado para aterros da Prefeitu-
ra de São Paulo, por estar conta-
minado. Já os pneus seguem para
a Subprefeitura do Campo Limpo,
que os destina à reciclagem.

De acordo com Edson Máxi-
mo Macuco, os principais desafi-
os na execução do Programa Novo
Rio Pinheiros são percorrer os 25
quilômetros de extensão do curso
d’água diariamente na coleta dos
resíduos sólidos, com a utilização
de embarcações apropriadas. “Não
há um único dia sequer que não há
quantidade expressiva de lixo no
Pinheiros”, salienta.

O assessor da Diretoria de
Geração da EMAE destaca a im-
portância do papel dos moradores
da capital para que a iniciativa atin-
ja os objetivos propostos. “Os ci-
dadãos são protagonistas na dimi-
nuição sensível ou até mesmo to-
tal de lixo sólido lançado no Rio
Pinheiros e outros cursos d’água.
Bastaria que a população descar-
tasse o lixo em local apropriado,
de preferência, separando o ma-
terial reciclável, para que essas 9,3
mil toneladas de resíduos sólidos
removidas em 2019 fossem redu-
zidas sensivelmente”, afirma.

Para conscientizar a população
sobre o descarte correto do lixo,
a EMAE instalou, no Parque Vi-
lla-Lobos, em São Paulo, uma es-
cultura em formato de capivara,
feita de sucata e preenchida com
materiais do Rio Pinheiros.

A intervenção, exposta até o
fim de janeiro, integra o eixo de
educação ambiental do Programa
Novo Rio Pinheiros. Só no parque
são recolhidas cerca de 20 tonela-
das de resíduos por mês, que equi-
valem a cerca de quatro caminhões
de 16 m³ de capacidade.

A ação itinerante teve início
em dezembro, quando a EMAE
instalou, próximo à Estação Pi-
nheiros da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM),
uma escultura em formato de pei-
xe nos mesmos moldes. As obras,
confeccionadas na oficina da pró-
pria empresa, devem passar em
breve por outras vias públicas.

O Programa Novo Rio Pinhei-
ros busca reduzir o esgoto lançado
nos afluentes, melhorar a qualidade
das águas e integrar o curso d’água
à cidade. Por ser um rio urbano, a
água não será potável nem terá pos-
sibilidade de natação. No entanto,
os executores da ação esperam a
melhora do odor, o abrigo de vida
aquática e, com isso, trazer a po-
pulação de volta às margens.

“O Rio Pinheiros está inseri-
do em um projeto de saneamento
básico que engloba uma grande
bacia. O programa tem cinco ei-
xos estruturantes: saneamento,
manutenção, tratamento de resí-
duos sólidos, revitalização e co-
municação e educação ambiental.
Temos convicção de que é possí-
vel revitalizar o curso d’água”, de-

clarou o secretário de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, Marcos
Penido, em dezembro, durante a
assinatura de contratos com em-
presas que iniciaram parte dos pa-
cotes de obras.

Também será possível captar
investimentos privados, como a
concessão do transporte hidrovi-
ário para melhorar a malha de
transporte urbano. Do total de 14
licitações para execução de obras
de esgotamento sanitário, os qua-
tro primeiros contratos assinados
pela Sabesp em dezembro ampli-
arão a coleta e enviarão para trata-
mento o esgoto de 47 mil imó-
veis nas sub-bacias dos córregos
Corujas/Rebouças, Ponte Baixa/
Socorro, Aterrado/Zavuvus e Pe-
dreira/Olaria.

A iniciativa beneficiará 770
mil pessoas no entorno. Os traba-
lhos aumentarão em 21% o volu-
me de esgoto tratado na região,
passando dos atuais 960 para
1.157 litros por segundo, além de
reduzir a carga orgânica que che-
ga aos cursos d’água e alcança o
Rio Pinheiros.

A medida terá efeito prático na
vida de 3,3 milhões de pessoas
que moram na abrangência da Ba-
cia do Pinheiros, em uma área de
271 km², que inclui bairros nos
municípios de São Paulo, Embu
das Artes e Taboão da Serra.

“Esse é um grande desafio.
Estamos trabalhando de forma in-
tegrada, sob a coordenação da Se-
cretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente. A Sabesp tem a função
de limpar os afluentes do Pinhei-
ros para que não haja uma poluição
nesse rio”, enfatizou o diretor-pre-
sidente da Sabesp, Benedito Bra-
ga, durante a apresentação do pa-
cote de obras, em agosto de 2019.

Por meio da implantação de
interceptores, redes coletoras e
ligações, entre outras medidas, a
ação elevará o tratamento de es-
goto na região em 2.800 litros por
segundo – dos atuais 4.600 litros
por segundo para 7.400 litros por
segundo em 2022.

Esse é um dos eixos do pro-
grama, que contempla ações de
saneamento, desassoreamento,
coleta e destinação dos resíduos
sólidos, revitalização das margens
e educação ambiental. Paralela-

mente, a EMAE realiza a revitali-
zação das margens, aprofunda e
retira o lixo do rio.

O monitoramento das condi-
ções do Pinheiros, feito pela
Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo, também é parte im-
portante do programa. A Cetesb,
que monitora o rio desde a década
de 1970, está presente no licenci-
amento e na fiscalização. Os dados
coletados mostram a evolução do
curso d’água e, por isso, são fun-
damentais para a iniciativa.

“Os dados mostram como va-
mos encaminhar melhor as ações
no que diz respeito aos objetivos
que queremos atingir”, salientou
a diretora-presidente da Sabesp,
Patrícia Iglecias, durante
uma reunião do Conselho Superi-
or de Meio Ambiente da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), em julho de 2019.

Na primeira etapa, até o 2º se-
mestre de 2020, deverão ser reti-
rados 500 mil m³ de detritos no
processo de desassoreamento e
700 mil m³ no desaterro, em um
total de 1,2 milhão de metros cú-
bicos, equivalente a 480 piscinas
olímpicas.

Para a ação, os técnicos da
EMAE executaram a batimetria
do curso d’água, em que uma
sonda mede a profundidade do
leito e a altura dos resíduos. Os
resultados mostraram que a pro-
fundidade do rio se alterna en-
tre um e dois metros. A região
entre as pontes do Jaguaré e Ari
Torres deve ser priorizada.

Nas margens, uma parceria
com a Reservas Votorantim ga-
rantiu 30 mil mudas de árvores
de espécies nativas, que são
plantadas ao longo de 13 quilô-
metros na margem oeste. O pro-
jeto é assinado pelo paisagista
Ricardo Cardim. No lado leste,
em outro convênio, a Vivo garan-
te a manutenção.

O Rio Pinheiros é um afluen-
te do Tietê, que tem projeto de
despoluição e saneamento execu-
tado pela Sabesp. A iniciativa re-
duziu a mancha de sujeira em 530
quilômetros, registrada em 1992,
para 122 quilômetros atualmente.
O dado é auditado e pode ser con-
firmado pela Fundação SOS Mata
Atlântica.

DAEE vai investir R$ 8 milhões na
manutenção do paisagismo do Tietê

O DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica) vai in-
vestir R$ 8 milhões nos próxi-
mos 12 meses no serviço de
manutenção do paisagismo das
margens do rio Tietê no trecho
entre a barragem da Penha e a
foz do rio Pinheiros.

O grande canteiro, com cer-
ca de 50 quilômetros de exten-
são (25 quilômetros em cada
margem do rio) foi implantado
em 2007 com objetivo de inte-

grar as margens do rio à paisa-
gem urbana da cidade, impedir
ocupações irregulares e reforçar
os cuidados ambientais com as
margens do Rio Tietê.

O espaço com 550 mil me-
tros quadrados, equivalente a 80
campos de futebol, conta com
aproximadamente 40 mil árvo-
res – entre aroeiras, quaresmei-
ras, paus-brasis, palmeiras, jato-
bás, ipês, chorões, manacás da
serra, cerejeiras; mais de 140

mil arbustos de 70 espécies di-
ferentes, com porte de até 30
centímetros de altura, além de
260 mil metros quadrados de
forração de grama amendoim,
lírios, barba de serpente, esme-
rada e vedélia; e 57 mil metros
quadrados de gramados.

A vegetação ocupa uma fai-
xa de terreno com largura variá-
vel entre 2 e 10 metros, no nível
da Marginal Tietê.

O serviço inclui a poda de

árvores e arbustos; replantio de
árvores, arbustos, grama e vedé-
lia em áreas degradadas; o corte
de grama, adubação, controle de
pragas e espécies invasoras e ir-
rigação por caminhão-pipa.

O trabalho inclui também
remoção de lixo e entulho, en-
viado para aterros sanitários cre-
denciados pela Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente, manu-
tenção das vias de serviço e sis-
tema de drenagem superficial.

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

sendo publicada desde 1993. Na Imprensa: 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)
Referência do Cerimonial paulistano, paulista e nacional,

Cecília de Arruda conta com vereadores de todos os partidos
empenhados pra que ela permaneça comandando o Cerimonial
do Palácio Anchieta, o que faz com elegância, competência e le-
aldade há cerca de 22 anos               

.
PREFEITURA (SP) 
Bruno Covas (PSDB) reuniu-se ontem com todo seu Secre-

tariado. O mais jovem prefeito do Século 21 tem deixado claro
que virou questão de honra - inclusive espiritual - este grupo ser
reeleito pra curar São Paulo dos cânceres que atacam o tecido
social da cidade     

.
ASSEMBLEIA (SP) 
Professor, filósofo e cientista (de política), Heni Ozi Cukier

é deputado (1º mandato), líder da bancada do NOVO e autor do
livro “Inteligência do Carisma”, lançado em 2019. Nas mídias, dá
aulas de histórias sobre como nós somos, em relação às Civiliza-
ções em que nascemos           

.
GOVERNO (SP)
Diferentemente de Bolsonaro, que não foi ao Fórum Econô-

mico Mundial, o dono do PSDB (agora liberal ‘de centro’) e can-
didatíssimo Presidencial (2022) João Doria tá em Davos (Suíça)
pra vender aos investidores tudo o que o Estado de São Paulo tem
pra oferecer         

.
CONGRESSO (BR)
Candidato à prefeitura da cidade de São Paulo pela 3ª vez, o

deputado federal (SP) Celso Russomanno (REPUBLICANOS ex-
PRB) parte pro tudo ou nada. Caso não vá nem pra um 2º turno,
pode ser o fim da linha pra sua carreira na Câmara dos Deputa-
dos                

.
PRESIDÊNCIA  (BR) 
Não tendo viajado pra Davos (Suíça), pro encontro do Fórum

Econômico Mundial, Jair Bolsonaro aproveitou pra visitar Cri-
vella (da igreja Universal de Edir Macedo). Caso o ‘Aliança’ não
consiga disputar a eleição, o prefeito do Rio terá apoio pra ree-
leição    

.
JUSTIÇAS (BR)
Não estar filiado por enquanto, dá ao ex-juiz federal e ícone

da ‘Lava-Jato’ Sérgio Moro a condição de fazer o que fez ontem
no “Roda Viva” da tv Cultura (SP): estar pré-candidato Presiden-
cial 2022, ou como vice de Bolsonaro, ou com herói e cabeça de
chapa                 

.
PARTIDOS (BR)
Segue a todo vapor a coleta de assinaturas pela criação do

“Aliança PELO Brasil”, partido que tá sendo fundado pelo Presi-
dente Bolsonaro. Em tempo: o então Presidente Vargas fundou o
PTB e também o PSD (refundado por Kassab, hoje seu dono) em
1945                  

.
HISTÓRIAS
A hoje deputada federal Erundina (no PSOL) foi a 1ª mulher

eleita (1988) prefeita de São Paulo (pelo PT). Não havia 2º tur-
no. Em 2020 ela pode compor uma chapa pelo partido (saído do
PT). Em tempo: em 1996 perdeu pro 1º preto, Celso Pitta, ban-
cado por Maluf                

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

tornando um referencial das liberdades possíveis. Recebeu “Me-
dalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar de
Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL  cesar@cesarneto.com
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Total de casos de
infecção por

coronavírus na China
passa de 200

Uma nova variante de coronavírus, ligada a um surto de pneu-
monia, está se disseminando na China. Passa de 200 o número de
casos registrados.

Foram confirmados 136 novos casos de infecção, informa-
ram nesta segunda-feira autoridades sanitárias da cidade de Wuhan,
na província de Hubei, situada na região central do país. O total de
novos casos chega a 198. Mais um paciente morreu, aumentando
para três o total de mortos. Nove pessoas estão em situação críti-
ca e 35 em estado grave.

Também nesta segunda-feira, autoridades da área de saúde
confirmaram que duas pessoas em Pequim e uma em Shenzhen,
cidade da província de Guangdong, no Sul, contraíram o vírus.
São os primeiros casos da infecção fora da cidade de Wuhan.
Vários casos suspeitos da doença também estão sendo observa-
dos na província de Zhejiang, na Região Leste do país.

A Comissão de Saúde Nacional da China diz que ainda é pos-
sível prevenir e controlar a transmissão do vírus. Peritos do ór-
gão, porém, afirmam ainda não ter compreendido inteiramente a
rota da infecção. Acrescentam que vão monitorar atentamente para
verificar se o vírus sofrerá alguma mutação.

A comissão vai intensificar o monitoramento, com a aproxi-
mação do início, na sexta-feira, do feriado prolongado do Ano-
Novo Lunar, em que grande número de chineses costuma viajar.

Coreia do Sul
Autoridades de saúde da Coreia do Sul informaram que foi

confirmado o primeiro caso no país do novo tipo de coronavírus,
que pode ser o responsável por um surto de pneumonia na China.

Segundo informação divulgada hoje, a paciente é uma mulher
chinesa, de aproximadamente 30 anos que vive em Wuhan, cidade
da região central da China, foco do surto.

Ela teria entrado na Coreia do Sul no domingo (19), desem-
barcando no aeroporto de Incheon, nas proximidades de Seul. Ainda
segundo as autoridades, a mulher apresentava febre e calafrios
desde sábado, mas teria recebido um diagnóstico de resfriado
comum durante consulta em um hospital em Wuhan.

Após a chegada ao aeroporto de Incheon, ela passou por exa-
me médico em um hospital nas proximidades do aeroporto, com
resultado positivo para o vírus.

As autoridades garantem que vão implementar medidas para
conter a disseminação da infecção durante o feriado prolongado
do Ano-Novo Lunar, que começa nesta semana. A Coreia do Sul
pede que as pessoas que forem a Wuhan evitem contato com ani-
mais selvagens. (Agencia Brasil)

China quer acabar
com uso de plástico
descartável até 2025

O governo chinês anunciou nova medida para combater a po-
luição. O país quer que as maiores cidades fiquem sem sacos de
plástico descartável até o fim deste ano. As embalagens desse
material vão ser banidas nos próximos anos.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China
e o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente anunciaram que a
produção e o uso de plástico em grande quantidade vão ser gradu-
almente eliminados em todo o país até 2025.

Os sacos de plástico vão ser proibidos nas principais cidades
chinesas até o fim de 2020 e, até 2022, a medida vai se estender
a todas as cidades e vilas.

Até o fim deste ano, o uso de canudinhos, utensílios de plásti-
co usados em restaurantes take away (pegue e leve) e envelopes
almofadados de envio de encomendas serão eliminados. Os mer-
cados que vendem produtos frescos estão isentos dessa proibi-
ção até 2025.

Também até 2025, os hotéis terão de deixar de fornecer itens
de plástico.

A China quer que, nesse mesmo período, as cidades e vilas
reduzam em 30% a utilização de plástico descartável na restaura-
ção.

Algumas regiões e setores vão ter restrições maiores em re-
lação à produção e venda de plástico. Contudo, ainda não é claro a
que áreas se aplicam.

A medida, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Re-
forma da China e do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente,
inclui a proibição da produção e venda de sacos plásticos com
espessura inferior a 0,025mm, bem como de películas com me-
nos de 0,01mm de espessura.

A China é o maior fabricante de plástico do mundo, produzin-
do cerca de 29% dos produtos de plástico.

O governo chinês aumentou as taxas de reciclagem, com a
construção de locais de “utilização abrangente de recursos”, de
forma a garantir que alguns produtos possam ser reutilizados.

Até o fim deste ano, a China pretende atingir uma taxa de reci-
clagem de 35% em 46 cidades e realizar um sistema de recicla-
gem urbana em nível nacional até 2025.

Esta não é a primeira campanha contra o uso de plástico no
país.

Em 2008, a China proibiu a distribuição de sacos plásticos de
forma gratuita e a produção de sacos ultrafinos.

Em 2018, devido às preocupações ambientais, a China – que
era um dos principais importadores de desperdício produzido por
outros países – proibiu a importação de resíduos de plástico.

Entre 1992 e 2016, a China recebeu cerca de 106 milhões de
toneladas de resíduos de plástico, o que representa metade das
importações desse produto no mundo, segundo a BBC.

A China não é o único país asiático a tentar acabar com o uso
de plástico descartável. A Tailândia declarou, no início deste ano,
a proibição do uso de sacos plásticos nas principais lojas do país,
anunciando uma proibição completa até 2021.

A Indonésia implementou também medida em que proíbe o
uso de sacos de plástico descartável em lojas, supermercados e
mercados tradicionais até junho de 2020. (Agencia Brasil)

Produtores rurais e peque-
nos empresários das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oes-
te vão ter acesso a R$ 46,3 bi-
lhões oriundos dos Fundos
Constitucionais este ano, de
acordo com dados do Ministé-
rio do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR) divulgados na segun-
da-feira (20).

Os recursos serão concedi-
dos por meio de bancos públi-
cos e devem aquecer a econo-
mia, gerar emprego e renda, se-
gundo o ministério. “Embora as
operações de crédito sejam vol-
tadas, prioritariamente, a ativida-
des de pequeno e médio porte,
também são asseguradas condi-
ções atrativas de financiamento
a grandes investidores”, diz nota
do ministério.

O Nordeste contará com R$
29,3 bilhões para investimentos
em setores como agricultura,
pecuária, indústria, agroindús-

tria, turismo, comércio, serviços
e infraestrutura. A prioridade de
acesso aos recursos são os mi-
cro, pequenos e pequenos-mé-
dios produtores rurais e urbanos
dos nove estados da região. Tam-
bém serão disponibilizados re-
cursos para Minas Gerais e do
Espírito Santo.

De todo o valor empenhado,
R$ 19 bilhões do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do
Nordeste (FNE) serão direta-
mente destinados a investimen-
tos nos estados sendo 5% para
Alagoas; 21% para a Bahia; 14%
ao Ceará; 3% para o Espírito
Santo; 10% ao Maranhão; 6%
para Minas Gerais; 6% para a
Paraíba; 14% para Pernambu-
co; 10% ao Piauí; 6% para o
Rio Grande do Norte; e 5%
para Sergipe.

O setor de infraestrutura
nordestino terá acesso a R$
10,23 bilhões que poderão ser

utilizados em plantas de gera-
ção de energia elétrica renová-
vel e construção de estradas e
ferrovias.

Para o Norte, serão libera-
dos R$ 9,9 bilhões sendo R$
2,92 bilhões para o Pará, R$
2,04 bilhões para Rondônia,
R$ 2,12 bilhões para Tocantins
e R$ 1,64 bilhão para o Ama-
zonas. Acre, Amapá e Roraima
contarão com R$ 491,64 mi-
lhões, cada.

O Centro-Oeste contará
com R$ 7,1 bilhões sendo 10%
para o Distrito Federal, 33% para
Goiás e Mato Grosso e 24%
para o Mato Grosso do Sul. A
maior parcela dos valores desti-
na-se ao agronegócio, enquanto
o setor de infraestrutura na re-
gião poderá acessar R$ 296 mi-
lhões, de acordo com o MDR.

Fundos Constitucionais
Os Fundos Constitucionais

foram criados para implementar
a política de desenvolvimento
regional e reduzir as desigualda-
des entre as diferentes áreas do
país. As operações de crédito
têm condições mais atrativas e
possibilitam o financiamento
de projetos para abertura do
próprio negócio, investimen-
tos para expansão das ativida-
des, aquisição de estoque e até
para custeio de gastos relacio-
nados à administração.

Para o setor rural, as taxas de
juros são as mais baixas e con-
templam agricultores familiares
por meio do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf).

Para ter acesso ao financia-
mento é preciso procurar os
bancos públicos operadores do
crédito: o Banco do Brasil (Cen-
tro-Oeste), o Banco do Nordes-
te (Nordeste) e o Banco da Ama-
zônia (Norte). (Agencia Brasil)

Mercado financeiro reduz estimativa
de inflação este ano para 3,56%

As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) reduziram a estimativa para
a inflação este ano. A projeção
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA
– a inflação oficial do país) caiu
de 3,58% para 3,56%. A informa-
ção consta no boletim Focus,
pesquisa semanal do Banco Cen-
tral (BC), que traz as projeções
de instituições para os principais
indicadores econômicos.

Para 2021, a estimativa de
inflação se mantém em 3,75%.
A previsão para os anos seguin-
tes também não teve alterações:
3,50% em 2022 e 2023.

A projeção para 2020 está
abaixo do centro da meta de in-

flação que deve ser perseguida
pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é
de 4% em 2020, com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para baixo.

Selic
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, atu-
almente definida em 4,5% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

De acordo com as institui-
ções financeiras, a Selic deve se
manter em 4,5% ao ano até o
fim de 2020. A manutenção da
Selic, como prevê o mercado

financeiro, indica que o Copom
considera as alterações anterio-
res suficientes para chegar à
meta de inflação.

Para 2021, a expectativa é
que a taxa básica suba para
6,25%. Para 2022 e 2023, as
instituições estimam que a Se-
lic termine os períodos em 6,5%
ao ano.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, o objetivo
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com in-

centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação e estimulando a ativi-
dade econômica.

Atividade econômica
A projeção para a expansão

do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – va-
riou de 2,30% para 2,31% para
2020. As estimativas das insti-
tuições financeiras para os anos
seguintes, 2021, 2022 e 2023
continuam em 2,50%.

A previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar
está em R$ 4,05 para o fim des-
te ano e R$ 4,00 para 2021.
(Agencia Brasil)

Quem pode ser um
microempreendedor individual?

O microempreendedor indi-
vidual (MEI) é uma forma jurí-
dica para a formalização de tra-
balhadores autônomos. Com ele,
é possível funcionar como uma
pessoa jurídica, com um Cadas-
tro próprio (CNPJ), emissão de
nota fiscal, possibilidade de
acesso a empréstimos e outros
direitos e deveres.

Ao MEI é permitido fatura-
mento de até R$ 81 mil por ano
e no máximo um funcionário, que
deve receber salário mínimo ou
piso da respectiva categoria. Se
as receitas ultrapassarem este li-
mite, o indivíduo passa a ter de
ser enquadrado em outra catego-
ria, como microempresa.

Como criar um?
Crie um login no portal de

serviços do governo (gov.br).
Este login único é utilizado para
todos os serviços relacionados
ao Executivo. Caso você já pos-
sua um, utilize este seu cadastro.

Entre os documentos exigidos
estão RG, título de eleitor ou de-
claração de imposto de renda e
comprovante de residência.

Entre no Portal do Empreen-
dedor e inicie o cadastro de seu
MEI no link “formalize-se”.

Informe os dados do negó-
cio, nome, tipo de atividade eco-
nômica e local. É preciso ver se
a atividade pretendida enquadra-
se entre as 500 previstas para
esse tipo de forma jurídica. O
cadastro permite a inscrição de
mais de uma atividade, abrindo
espaço para a prestação de dife-
rentes serviços.

É preciso fornecer as infor-
mações solicitadas e conferir os
dados inseridos no cadastro, bem
como preencher as declarações.

Como emitir notas fis-
cais?

A emissão de notas é uma das
formas para o pagamento de ser-
viços. Para isso, é preciso se

cadastrar conforme as regras de
cada estado (procure as secre-
tarias de fazenda para se infor-
mar sobre os procedimentos
necessários para esta ação).

Quais impostos e taxas são
cobrados?

O MEI deve pagar um valor
relativo ao simples nacional, de
R$ 51. Este montante já repre-
senta a quitação da contribuição
previdenciária e de impostos
estaduais. A taxa deve ser paga
todo mês.

O MEI deve fazer declara-
ção de renda?

Como explica Edson Rodri-
gues, sócio da Pró-contábil, fir-
ma de contabilidade em Brasí-
lia, como uma figura jurídica, o
MEI possui uma declaração pró-
pria, a declaração anual. A cada
ano, em maio, o responsável
deve enviar a declaração à Re-
ceita Federal. É por meio dela
que o órgão verifica se o fatura-

mento ainda está dentro do pre-
visto na legislação.

A declaração do MEI não
substitui a declaração de Impos-
to de Renda do indivíduo res-
ponsável, acrescenta Rodrigues.
A declaração de pessoa física
deve ser feita normalmente, con-
forme sua renda recebida dire-
tamente.

Como fica a aposentadoria
do MEI?

O MEI contribui sobre um
salário mínimo. Assim, se cum-
pridos os requisitos de idade e
tempo mínimo de contribuição,
o microempreendedor receberá
a remuneração equivalente a um
salário mínimo. Segundo Edson
Rodrigues, se a pessoa desejar
receber um benefício maior, de-
verá contribuir mais sobre uma
renda que não a obtida como
MEI e comprová-la, conforme as
regras para pessoa física. (Agen-
cia Brasil)

Começou pagamento do Bolsa Família
Começou na segunda-feira

(20) o pagamento de janeiro do
Bolsa Família para os benefici-
ários cujo Número de Identifi-
cação Social (NIS) termina em
1. O número vem impresso no
cartão do programa. Quem tem
cartão com final 2 pode sacar o
benefício no segundo dia de pa-
gamento, e assim por diante, até
o dia 31.

Em fevereiro, os primeiros

pagamentos serão feitos no dia
12 e seguem até 28. De acordo
com o Ministério da Cidadania,
serão repassados R$ 2,5 bilhões
para mais de 13 milhões de fa-
mílias em todo o país. O valor
médio do benefício é de R$ 191.

Criado em 2003 como pro-
grama de distribuição de renda,
o Bolsa Família atende a famíli-
as em situação de extrema po-
breza, com renda mensal de até

R$ 85 por pessoa, e de pobreza,
com renda mensal entre R$
85,01 e R$ 170.

No caso das famílias pobres,
têm acesso ao benefício aquelas
com gestantes, crianças e adoles-
centes entre 0 e 17 anos. Os be-
neficiários recebem o dinheiro
mensalmente e, em contraparti-
da, cumprem compromissos nas
áreas de saúde e educação.

Para fazer parte do programa,

o responsável pela família deve
procurar um Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras)
ou um posto de atendimento do
Bolsa Família no município. É
necessário levar documentos
de identificação pessoal, como
carteira de identidade ou car-
teira de motorista e certidão de
nascimento de todas as pesso-
as que vivem na residência.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro se reúne com Crivella
no Rio para falar de finanças

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, esteve em reu-
nião na manhã de segunda-feira
(20) com o prefeito do Rio de
Janeiro, Marcelo Crivella, e se-
cretários municipais, no Palácio
da Cidade, sede da prefeitura da
capital fluminense. Entre os te-
mas da reunião esteve a dívida da
cidade, estimada em torno de R$
6,8 bilhões, dos quais R$ 5 bi-
lhões são com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). “Já encami-
nhamos pedidos para renegocia-
ção e espero que sejam bem-su-

cedidos este ano”, disse o prefei-
to, em conversa com jornalistas.

Também participaram do en-
contro representantes de várias
correntes evangélicas. Crivella
ressaltou que o presidente Bol-
sonaro recebeu apoio de todos.
“O presidente da República tem
nos evangélicos um apoio forte.
Todos oram, pelo presidente,
não só pelo preceito bíblico de
que devem orar pelos superio-
res mas por afinidade também”. 

O prefeito Crivella disse que
na reunião trataram da transferên-
cia dos postos de saúde e hospi-

tais federais para o município do
Rio, ocorrida em 1995, com os
funcionários federais passando
também para o município, o que
resultou na não atualização do re-
passe de recursos. O prefeito dis-
se estar fazendo acordo com o
Ministério da Saúde e que espera
em breve resolver a questão. 

Segundo Crivella, Jair Bolso-
naro deverá estar presente à inau-
guração da primeira escola cívi-
co militar, que está sendo cons-
truída no Rocha, zona norte do
Rio de Janeiro, com conclusão
prevista para daqui a 40 dias. 

Crivella garantiu que na reu-
nião não trataram de política, mas
sim dos interesses do povo da ci-
dade, “sem outras conotações”.
Crivella acredita que por meio de
parceria com o governo federal,
o Rio só terá a ganhar. “Isso vai
ser bom para todos os cariocas”.

O presidente Jair Bolsonaro
permaneceu uma hora e quarenta
minutos no Palácio da Cidade e saiu
sem falar com a imprensa, seguin-
do para encontro com o comandan-
te da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Ilques Barbosa Junior, no 1º
Distrito Naval. (Agencia Brasil)
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OCDE
Os Estados Unidos planejam apoiar a proposta do Brasil de

entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) no lugar da Argentina, confirmou o minis-
tro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo. A organi-
zação tem 36 membros e foi fundada em 1948 e reformulada em
1961. O objetivo é estimular o progresso econômico mundial.
Representa 62,2% do PIB mundial e tem um PIB global de US$
49,6 trilhões. O presidente é o mexicano Ángel Gurría.

ALEMANHA
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento) participou do jantar de autoridades presentes na 85ª Se-
mana Verde Internacional, em Berlim. Tereza Cristina foi recebi-
da pela ministra alemã da Agricultura, Julia Klöckner. Antes do
jantar de abertura, a ministra participou do Fórum Global para
Alimentação e Agricultura (GFFA), evento paralelo à Semana
Verde Internacional e organizado pelo Ministério Federal da Ali-
mentação e da Agricultura da Alemanha. 

UVA
O Governador de São Paulo, João Doria, participou ao lado

do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Gusta-
vo Junqueira, no dia, 16 de janeiro, da solenidade de abertura da
37ª Festa da Uva de Jundiaí. João Doria afirmou que para 2020,
pretende alavancar o agronegócio, comércio, indústria, serviço e
tecnologia na região, a fim de dar continuidade aos bons resulta-
dos no desenvolvimento de Jundiaí. 

CHUVA
Com 99% da área prevista para a safra de 5.978.967 hectares

já implantada, as lavouras de soja no Rio Grande do Sul estão
56% na fase de desenvolvimento vegetativo, 34% em floração e
10% em enchimento de grãos. De acordo com o Informativo
Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar dia (16/01), em
parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr), na região de Santa Rosa, as
condições físicas do solo em termos de retenção de água têm
estabelecido diferentes condições de desenvolvimento às plan-
tas. 

GARANTIA SAFRA
Produtores de 42 municípios de Alagoas, Paraíba, Pernam-

buco, Minas Gerais e Sergipe receberão R$ 5,472 milhões refe-
rentes ao pagamento do Garantia-Safra de janeiro (calendário
2018/2019). Serão beneficiadas 32.189 famílias que tiveram
perdas de produção com a seca. Até o mês de maio de 2020, a
cobertura do garantia-safra chegará a R$ 27,360 milhões.

ALFACE/CEPEA
A safra de verão de alface se iniciou em dezembro, com au-

mento significativo de área nas regiões acompanhadas pelo Hor-
tifrúti/Cepea. Produtores estão motivados para esta temporada,
devido à última safra de verão (2018/19), que gerou boa rentabi-
lidade. Nesse cenário, houve aumento de quase 50% no total de
mudas comercializadas em dezembro de 2019 em relação ao
mesmo mês de 2018. 

MELÃO
Técnicos da Administração Geral de Aduana da China (GACC,

órgão de sanidade vegetal e animal) inspecionaram fazendas pro-
dutoras de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará, entre os
dias 12 e 17 de janeiro de 2020. Os estados são os maiores pro-
dutores da fruta. Em novembro, o Brasil fechou acordo com a
China que viabiliza a exportação de melão. O acordo é simbólico
por se tratar do primeiro entendimento sobre frutas com o país
asiático. 

FOME
O Programa Mundial de Alimentos (PMA) pediu mais fundos

para ajudá-lo a combater a fome na África Austral, onde uma par-
cela significativa da população enfrenta grave insegurança ali-
mentar devido aos efeitos das mudanças climáticas e condições
econômicas adversas. Um recorde de 45 milhões de pessoas em
345 milhões na sub-região, principalmente mulheres e crianças,
estão gravemente inseguros em termos de alimentos após secas
repetidas, inundações generalizadas e desordem econômica, afir-
mou em comunicado a diretora regional do PMA para a África
Austral, Lola Castro.

EXPORTAÇÃO
A exportação brasileira de arroz em 2019 alcançou 1,434

milhão de toneladas, representando queda de cerca de 16% em
comparação com o ano anterior (1,7 milhão de t). Os dados são
do Ministério da Economia, compilados pela Federação das As-
sociações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz). Em
2019, o País apresentou como perfil na exportação, principal-
mente, 517 mil toneladas no arroz beneficiado, 269 mil no arroz
em casca e 644,7 mil no arroz quebrado.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, onde agora tem esta coluna semanal de noticias do agro-
negócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Após sucessivos adiamen-
tos, começa a valer a partir do
dia 31 de janeiro a obrigatorie-
dade de uso da placa do Merco-
sul em todos os estados do país.
O prazo atende ao estipulado na
Resolução nº 780/2019 do Con-
selho Nacional de Trânsito
(Contran), de julho do ano pas-
sado, que determina que as uni-
dades federativas do país devem
utilizar o novo padrão de Placas
de Identificação Veicular (PIV)..

Desde a decisão pela adoção
da placa do Mercosul, a implan-
tação do registro foi adiada seis
vezes. A adoção do sistema de
placas do Mercosul foi anunci-
ada em 2014 e, inicialmente,
deveria ter entrado em vigor em
janeiro de 2016. Em razão de

disputas judiciais a implantação
foi adiada para 2017 e depois,
adiada mais uma vez para que os
órgãos estaduais de trânsito pu-
dessem se adaptar ao novo mo-
delo e credenciar as fabricantes
das placas.

As novas placas já são utili-
zadas na Argentina e no Uruguai.
A previsão é que em breve co-
mecem a valer também no Para-
guai e na Venezuela.

Dos 26 Estados brasileiros,
já aderiram à nova PIV Amazo-
nas, Bahia, Espírito Santo, Para-
íba, Piauí, Paraná, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul e Rondônia.

Nova placa
A nova placa será obrigató-

ria apenas nos casos de pri-
meiro emplacamento e, para
quem tiver a placa antiga, no
caso de mudança de municí-
pio ou unidade federativa;
roubo, furto, dano ou extra-
vio da placa, e nos casos em
que haja necessidade de ins-
talação da segunda placa tra-
seira.

A nova placa apresenta o
padrão com 4 letras e 3 nú-
meros, o inverso do modelo
atualmente adotado no país
com 3 letras e 4 números.
Também muda a cor de fundo
que passará a ser totalmente
branca. A mudança também
vai ocorrer na cor da fonte
para diferenciar o tipo de ve-
ículo: preta para veículos de

passeio, vermelha para veícu-
los comerciais, azul para car-
ros oficiais, verde para veícu-
los em teste, dourado para os
automóveis diplomáticos e
prateado para os veículos de
colecionadores.

Todas as placas deverão
ter ainda um código de barras
dinâmico do tipo Quick Res-
ponse Code (QR Code) con-
tendo números  de  sér ie  e
acesso às  informações do
banco de dados do fabricante
e estampador da placa. O ob-
jetivo é controlar a produção,
logística, estampagem e ins-
talação das placas nos res-
pectivos veículos, além da ve-
rificação de autenticidade.
(Agencia Brasil)

Brasileiro que fugiu de prisão paraguaia é
preso em Mato Grosso do Sul

Agentes do Departamento de
Operações de Fronteira (DOF)
da Polícia Militar do Mato
Grosso do Sul recapturaram, na
manhã de  segunda-feira (20), um
dos 75 presos que escaparam da
Penitenciária Regional de Pedro
Juan Caballero, no Paraguai, na
madrugada do domingo (20).

Eduardo Alves da Cunha, de
30 anos, foi detido na Rodovia
463, próximo a Ponta Porã
(MS), cidade brasileira na fron-
teira com o Paraguai. Natural de
Imperatriz (MA), ele já está há
quatro anos na penitenciária pa-
raguaia, cumprindo pena por trá-
fico de drogas.

Abordado pelos policiais,
Cunha demonstrou nervosismo,
o que chamou a atenção dos mi-
litares mobilizados para  refor-
çar o policiamento  após a fuga
na unidade prisional de Pedro
Juan Caballero. Interrogado,
Cunha acabou confessando aos
agentes que fugiu junto com ou-

tros presos. Em seguida, ele foi
encaminhado para a delegacia da
Polícia Civil de Ponta Porã.

Embora não haja mandado de
prisão expedido pela Justiça bra-
sileira, ele ficará detido até a
conclusão da análise de sua si-
tuação jurídica. Inclusive se o
nome pelo qual o homem res-
pondeu ao processo no Paraguai,
e a partir do qual é identificado
pelas autoridades do país vizi-
nho, é o mesmo que ele utiliza-
va no Brasil.

O ministro do Interior para-
guaio, Euclides Acevedo, dis-
se que solicitou ajuda às au-
toridades de segurança pú-
blica do Brasil, inclusive à
Polícia Federal (PF). “A pri-
oridade é recapturar os pre-
sos que seja possível recap-
turar. Para isto, estamos tra-
balhando com a Polícia Fe-
deral brasileira e eu estou
em contat o com o ministro
Sergio Moro, porque este é um

problema de caráter regional”,
comentou Acevedo, lembrando
que acordos regionais assinados
recentemente permitiriam às
forças de segurança do Paraguai
entrar em território brasileiro, e
vice-versa.

“O que estamos conversan-
do é como, por meio da política
fronteiriça, o Brasil pode, even-
tualmente, cooperar para que re-
capturemos os fugitivos”, acres-
centou o ministro paraguaio,
confirmando que não está des-
cartada a hipótese de funcioná-
rios da penitenciária terem aju-
dado na fuga dos presos. “A cum-
plicidade não só é verossímil,
como quase evidente.”

Fuga
Os 75 presos escaparam da

Penitenciária Pedro Juan Ca-
ballero, no Paraguai, nas pri-
meiras horas de domingo (19).
Policiais encontraram um tú-
nel que levava do interior de

uma das celas ao lado exter-
no, mas suspeita-se que nem
todos os fugitivos tenham es-
capado por ele, ontem.

“Já nos dias anteriores, vá-
rios dos fugitivos teriam dei-
xado a prisão pela porta prin-
cipal. Isso implica que, com
efeito, toda a penitenciária
está envolvida”, disse Aceve-
do, ontem mesmo.

Tão logo o assunto veio a
público, o chefe de Seguran-
ça, Matías Vargas, e o diretor
da penitenciária,  Crist ian
González, foram demitidos e
cinco agentes penitenciários
foram presos. A ministra da
Justiça, Cecilia Pérez, disse
que “a possibilidade de envol-
vimento de agentes penitenci-
ários corruptos” é alta e que a
maioria dos detentos que es-
caparam integra a organização
criminosa Primeiro Comando
da Capital (PCC). (Agencia
Brasil)

Paraná bloqueia fronteira para inibir
entrada de foragidos do Paraguai

A Secretaria da Segurança Pú-
blica determinou às polícias Mili-
tar e Civil o bloqueio das entradas
no Paraná, nas faixas de fronteira,
em especial na região Oeste do
Estado, seja por terra (rodovias e
matas) ou rios. A medida é para ini-
bir a entrada de foragidos de um
presídio da cidade paraguaia de
Pedro Juan Caballero.

O reforço de policiamento
inclui patrulhamento aéreo.
Além do uso de helicóptero, a
operação envolve o uso de em-
barcações, viaturas, motocicle-
tas e cães. A atuação policial tam-
bém conta com ações de inteli-
gência, congelamento de áreas e
abordagens policiais.

“As forças policiais estão
desdobradas no terreno frontei-
riço, e outras regiões, com o
objetivo de identificar e prender
os foragidos”, afirma o secretá-
rio da Segurança Pública, coro-
nel Rômulo Marinho Soares.
Segundo ele, o Paraná está tra-
balhando integrando com o Exér-
cito Brasileiro e com as Políci-
as Rodoviária Federal e Polícia
Federal. “Acreditamos que atu-
ando de forma conjunta teremos
mais êxito no combate ao crime
organizado e na recaptura destes
foragidos”

O secretário destaca que as
medidas foram determinadas
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior para garantir se-
gurança e proteção “ao cidadão
de bem que precisa trabalhar,

estudar, e ter seu lazer nessas
regiões que podem ser usadas
como esconderijo para estes
foragidos”. Em caso de prisão
de qualquer foragido do Para-
guai, a Secretaria de Segurança
pedirá o encaminhamento da pes-
soa para presídio federal de se-
gurança máxima.

POLÍCIA MILITAR - Além
do policiamento preventivo e
ostensivo da Polícia Militar,
bem como ações de inteligência,
a Secretaria da Segurança Públi-
ca está ampliando as ações por
meio de barreiras e bloqueios
policiais, que permitem identi-
ficação e abordagem de pesso-
as, como uma malha de recobri-
mento para complementar as ati-
vidades regulares.

Na região Oeste, os quatro
batalhões estão empenhados
neste reforço, são eles: Foz do
Iguaçu (14º Batalhão), Toledo
(19º Batalhão), Pato Branco (3º
Batalhão) e Francisco Beltrão
(21º Batalhão). “Cada uma das
unidades atende diversas cida-
des, cobrindo toda a região de
fronteira com Paraguai e Argen-
tina, e também a divisa com o
Mato Grosso do Sul”.

Além dessas unidades, o Ba-
talhão de Polícia de Fronteira
(BPFron) está aplicando o Pe-
lotão Cobra com embarcação
nos rios desde o anúncio da fuga.
“Pelos rios existem muitas saí-
das por meio de portos clandes-
tinos, por isso estamos atuando

fortemente nestas áreas, locais
onde costumeiramente pessoas
passam tentando levar armas,
drogas e outros produtos ile-
gais”, explicou o coronel.

O Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope) já
enviou no domingo os Coman-
dos e Operações Especiais
(COE). Na segunda, foram envi-
ados a Rondas Ostensivas de
Natureza Especial (RONE) e a
Companhia de Choque (CiaP-
Choque) para recobrimento de
patrulhamento e de operações.

“O diferencial é a formação
dos militares, que estão prepa-
rados para atuar em situações de
crise, enquanto os policiais do
BPFron recebem doutrinas es-
peciais para operações aquáticas
e aéreas”, informa o subcoman-
dante da PM, coronel Antônio
Carlos de Moraes. “As técnicas
permitem aos policiais militares
operar em locais de difícil aces-
so e com a possibilidade de neu-
tralizar ações de alto risco”.

POLÍCIA CIVIL - As ações
de inteligência policial também
estão sendo ampliadas pela Po-
lícia Civil, por meio da troca de
informações integrada com o
Departamento de Inteligência do
Paraná e outras forças da região
de fronteira. “O objetivo é so-
mar-se a equipes regulares que
também atuam fortemente no
combate ao crime organizado,
impedindo a entrada de drogas,
armas e facções criminosas no

Estado”, afirmou o delegado-
geral da Polícia Civil, Silvio Ja-
cob Rockembach.

O helicóptero do Grupamen-
to de Operações Aéreas (GOA)
sobrevoa as áreas de balneários
da região Costa Oeste. Além da
aeronave, equipes de operações
especiais do Centro de Opera-
ções Policiais Especiais (Cope)
e do Tático Integrado de Grupos
de Repressão Especial (Tigre)
reforçam o trabalho de seguran-
ça pública que está sendo reali-
zado na fronteira.

“A Polícia Civil utiliza toda
sua expertise tecnológica, de
inteligência, de investigação, tá-
tica e operacional para reprimir
atividades ilícitas na fronteira do
Estado com países vizinhos”,
explicou o delegado-geral.
“Nossa Polícia também é res-
ponsável pela investigação de
situações de crime e está usan-
do a inteligência para identificar
inclusive pessoas que possam
estar ligadas com os foragidos”.

DEPEN - Além das ações
policiais, o Departamento Peni-
tenciário do Paraná, caso haja
identificação e prisão de algum
foragido, vai contribuir nas tra-
tativas para os encaminhamen-
tos previstos. “Vamos imediata-
mente solicitar a implantação
destes presos em presídio fede-
ral, conforme anunciado pelo
Ministro Sérgio Moro”, disse
assessor jurídico do Depen, Re-
nan Ferreira. (AENPR)

Acredito em sabotagem”, diz
Witzel sobre água contaminada

O governador do Rio de
Janeiro, Wilzon Witzel, dis-
se   na  segunda-feira  (20)
que acredita que os proble-
mas  no  fo rnec imen to  de
água no Rio de Janeiro fo-
ram causados por sabotagem
na Companhia Estadual de
Águas e Esgotos.

Witzel esteve na inauguração
do programa Segurança Presen-

te, em Copacabana, e disse que
a suspeita está sendo apurada
pela Polícia Civil, que chegou
a ouvir funcionários da compa-
nhia e foi à Estação de Trata-
mento de Água do Guandu, na
semana passada.

“Eu, particularmente, não
acredito [em incompetência].
Eu acredito e está sendo apu-
rada uma sabotagem, por con-

ta do leilão. Há muitos interes-
ses envolvidos nesse leilão.
Pedi à policia que apurasse”,
disse o governador.

O leilão a que ele se refere
é a privatização da Cedae, que
o governo do estado pretende
realizar ainda neste ano, con-
cedendo grande parte dos ser-
viços da companhia, que aten-
de 64 dos 92 municípios do

estado, incluindo a capital.
Desde a primeira semana do

ano, cariocas têm reclamado de
alterações de gosto, cheiro e
cor na água que chega às resi-
dências. Segundo a Cedae, uma
substância produzida por algas
chamada geosmina deixou a
água com gosto e cheiro de
terra, mas sem prejuízos à saú-
de. (Agencia Brasil)
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Com a ajuda do programa de
privatização de empresas fede-
rais, o Brasil subiu da sexta para
a quarta posição entre os prin-
cipais destinos de investimen-
tos estrangeiros no mundo em
2019. Segundo relatório divul-
gado na segunda-feira (20)
pela Conferência das Nações
Unidas para o Comércio e De-
senvolvimento (Unctad), o
Brasil recebeu US$ 75 bilhões
em investimentos externos no
ano passado, contra US$ 60
bilhões em 2018.

Os três primeiros lugares
do ranking de destino de in-
vestimentos ficaram com os
Estados Unidos, com US$ 251
bilhões no ano passado; a Chi-
na, com US$ 140 bilhões, e
Cingapura, com US$ 110 bi-

lhões. Os US$ 75 bilhões que
chegaram ao Brasil equivalem
a mais da metade dos US$ 119
bilhões que a América do Sul
recebeu no ano passado.

Segundo o relatório, parte
da alta dos investimentos ex-
ternos no Brasil ocorreu, em
parte, por causa do programa de
privatizações, que se concen-
trou na venda de subsidiárias de
estatais e de participações aci-
onárias do governo em empre-
sas privadas.

“O Brasil registrou aumento
de 26%, para US$ 75 bilhões,
parcialmente impulsionado pelo
programa de privatizações lança-
do em julho como parte dos es-
forços da administração para
acelerar a economia. A primeira
dessas privatizações envolveu

uma companhia de distribuição
de gás – Transportadora Associ-
ada de Gás – comprada por um
consórcio de investidores lide-
rado pela francesa Engie por qua-
se US$ 8,7 bilhões”, destacou o
levantamento.

Para este ano, o relatório diz
que o país deverá continuar a re-
ceber investimentos externos
por causa da continuidade do
programa de privatizações. “Em
2020, os desinvestimentos em
subsidiárias de companhias es-
tatais deverão ganhar força; a
privatização de grandes compa-
nhias como a Eletrobras, a mai-
or empresa elétrica da América
Latina, e da Telebras devem pro-
vavelmente atrair muito mais in-
vestimentos estrangeiros dire-
tos”, acrescenta o documento.

Além das privatizações, o
relatório cita os projetos rela-
cionados ao meio ambiente
como fatores que ajudarão a ele-
var os investimentos estrangei-
ros no Brasil neste ano. “Dados
preliminares sobre os investi-
mentos na área verde anunciados
no país corroboram essa pers-
pectiva, com o valor dos proje-
tos mais que dobrando, na com-
paração com 2018, especial-
mente na energia renovável e na
indústria automotiva”, ressalta a
Unctad.

O presidente Jair Bolsonaro
comentou o resultado do estu-
do. Na rede social Twitter, ele
postou que o quarto lugar obti-
do pelo Brasil representa a vol-
ta da confiança no país. (Agen-
cia Brasil)

O médium João Teixeira de
Faria, popularmente conhecido
como João de Deus, foi conde-
nado a 40 anos de reclusão em
regime fechado por ter estupra-
do cinco mulheres durante
atendimentos espirituais na
Casa Dom Inácio de Loyola, em
Abadiânia (GO), segundo infor-
mações divulgadas pelo Tri-
bunal de Justiça de Goiás na
segunda-feira (20).

A sentença foi proferida
pela juíza Rosângela Rodrigues
dos Santos, em processo que
corre em segredo de Justiça.
Segundo o tribunal, é a tercei-
ra condenação do acusado, cu-
jas penas já somam 63 anos e
quatro meses de prisão.

Para calcular a pena, a juí-
za considerou como atenuante
a idade do réu, que está com 77
anos, mas o atenuante foi com-
pensado pela aplicação do
agravante de João de Deus ter
cometido a violência sexual
em razão do ofício, alicerçado
na fé das vítimas.

O médium está preso des-

João de Deus é
condenado a 40 anos
de prisão por estupro

de o dia 16 de dezembro de
2018 e ainda responde por ou-
tras nove acusações de crimes
sexuais.

Em julho de 2019, João de
Deus prestou depoimento pela
primeira vez à Justiça sobre de-
núncias de abuso sexual e, se-
gundo o advogado Alberto To-
rone, que atuava como repre-
sentante do médium, ele negou
as acusações e disse que nun-
ca praticou abusos contra mu-
lheres que frequentaram a casa.

Condenações
A primeira condenação de

João de Deus por estupro
ocorreu logo após a prisão
completar um ano, no dia 19
de dezembro. Na ocasião, o
médium foi condenado a 19
anos e quatro meses de reclu-
são por quatro estupros.

Ele já havia sido sentenci-
ado a quatro anos por posse ile-
gal de arma de fogo e ainda
deve ser julgado por corrupção
e por falsidade ideológica.
(Agencia Brasil)

A Secretaria de Saúde de
Minas Gerais confirmou na
segunda-feira (20) que já fo-
ram notificados 21 casos sus-
peitos de intoxicação por die-
tilenoglicol – 19 homens e
duas mulheres. Segundo a se-
crearia, quatro casos tiveram
a intoxicação confirmada e 17
estão sob investigação.

Até agora, quatro pessoas
morreram. Três dessas mor-
tes estão entre os 17 casos
sob investigação. Uma das
mortes, de um homem de Juiz
de Fora, falecido em 7 de ja-
neiro, teve a contaminação
confirmada. As outras três
mortes estão sob investiga-
ção. A ingestão de dietileno-
glicol pode provocar a sín-
drome nefroneural e levar a
insuficiência renal aguda e al-
terações neurológicas, como
paralisia facial, embaçamen-
to ou perda da visão, entre
outros sintomas.

O dietilenoglicol estava
presente em cervejas produ-
zidas pela cervejaria mineira
Backer e consumidas por es-
sas pessoas. O uso do mono-
et i lenogl icol  é  normal  no
processo de fabricação.  A
substância é usada para resfri-
amento, mas a cervejaria afir-
ma que não usa o dietileno-
glicol em seu processo pro-
dutivo. Em todo caso, o mo-
noetilenoglicol não deve en-
trar em contato com o produ-
to, o que acabou ocorrendo.

Inic ia lmente ,  as  duas
substâncias foram encontra-
das na marca Belorizontina,

Sobe para 21 o número
de casos suspeitos de

intoxicação por cerveja
que é vendida como Capixaba
no Espírito Santo. No entan-
to, o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to confirmou a presença de
substâncias tóxicas em outras
cervejas produzidas pela Ba-
cker: Capitão Senra, Pele Ver-
melha, Fargo 46, Backer Pil-
sen, Brown e Backer D2.

Parentes depõem
A Polícia Civil de Minas

Gerais colheu depoimentos
de parentes de pessoas into-
xicadas. Três testemunhas têm
parentesco com pessoas hos-
pitalizadas e é parente de uma
falecida.

O delegado Flávio Gros-
si, que preside o inquérito,
encaminhou à Justiça, o pe-
dido para a exumação do cor-
po da mulher que teria sido
a primeira vítima da intoxi-
cação. Ela morreu em 28 de
dezembro, ou seja, antes da
detecção da substância nas
cervejas.

A polícia voltou à fábrica
da Backer, em Belo Horizon-
te, para tirar dúvidas sobre o
processo de produção da cer-
veja. Os agentes levaram mais
amostras para análise. “Insta
ressaltar que a empresa coo-
perou com os  t rabalhos ,
como tem sido desde o início
das investigações”, diz nota
divulgada pela polícia.

A empresa que fornece
monoetilenoglicol para a Ba-
cker também foi procurada, e
amostras da substância foram
recolhidas. (Agencia Brasil)

Rio rescinde contrato de organização
social que tem 5 mil funcionários

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro con-
firmou na segunda-feira (20)
que rescindiu contrato com a
organização social (OS) Viva
Rio, que atua na gestão das uni-
dades de saúde de atenção pri-
mária da zona sul, regiões da
Leopoldina e de Madureira,
além das unidades de pronto
atendimento do Alemão e da
Rocinha e dos centros de aten-
ção psicossocial Maria do So-
corro Santos, na Rocinha, e João

Ferreira Silva Filho, no Comple-
xo do Alemão.

A OS Viva Rio tem nessas
unidades 5.339 funcionários,
que entraram em aviso prévio.
Em comunicado interno divulga-
do aos trabalhadores, a Viva Rio
afirma que o processo de demis-
são só será concluído se a pre-
feitura depositar os recursos
necessários para as rescisões até
7 de fevereiro. Caso contrário,
as demissões serão suspensas. 

A Secretaria Municipal de

Saúde diz, em nota, que a deci-
são é estratégica e faz parte da
substituição de todas as organi-
zações sociais pela empresa pú-
blica municipal RioSaúde, que já
é responsável pela gestão de 75
unidades de saúde. Segundo a
prefeitura, o novo modelo gera
economia de R$ 200 milhões
para a cidade.

O município afirma que está
fazendo os cálculos e cumprirá
com os compromissos referen-
tes às rescisões trabalhistas.

Além disso, a prefeitura diz
que a RioSaúde trabalha para a
admissão dos funcionários das
organizações sociais, o que se
dará de acordo com a Consoli-
dação das Leis do Trabalho
(CLT) . “A RioSaúde está com
processo seletivo para contrata-
ção ou recontratação daqueles
profissionais que se interessa-
rem em permanecer prestando
serviço nas áreas incorpora-
das”, acrescenta o texto.
 (Agencia Brasil)
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Inep diz que erros na correção
 do Enem foram revistos

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), respon-
sável pela realização do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2019, informou  na se-
gunda-feira(20) que os erros de

correção da prova foram revis-
tos. Segundo o Inep, as notas re-
visadas estão disponíveis na pá-
gina do candidato.

O anúncio foi feito pelo pre-
sidente do Inep, Alexandre Lo-
pes, no início da noite, em en-

trevista coletiva, para divulgar os
resultados do trabalho realizado
pela força-tarefa criada para re-
solver o problema. De acordo
com Lopes, 5.974 participantes
tiveram notas com inconsistên-
cias – o número representa
0,15% do total de participantes
(3,9 milhões).

Mais cedo, o ministro da
Educação, Abraham Weintraub,
tinha anunciado que o prazo para
inscrições do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) foi ampli-
ado em dois dias.

As inscrições começam nes-
ta terça-feira (21) e terminam do-
mingo (26). Antes da prorrogação,
o prazo se encerraria na sexta-fei-
ra (24). O Sisu oferece vagas em
universidadaes federais com base
nas notas obtidas no Enem.

No sábado (18), o presiden-
te do Inep explicou que o erro

foi provocado pela gráfica res-
ponsável da prova. A falha foi
percebida após alguns alunos
relatarem nas redes sociais te-
rem sido surpreendidos com
notas baixas na segunda prova do
exame, realizado no ano passa-
do, cujos resultados foram divul-
gados na sexta-feira (17).

A equipe técnica do institu-
to identificou que se tratava de
inconsistência na transmissão
de dados que a  gráfica envia ao
Inep para processamento das no-
tas. A ocorrência gera contradi-
ções na associação entre o parti-
cipante e a cor de sua prova. Des-
sa forma,  o gabarito usado para a
correção não era da cor da prova
feita pelo aluno, fato que provo-
cou o erro. Por esse motivo, es-
tudantes puderam pedir a revisão
de suas notas até as 10h desta
segunda-feira. (Agencia Brasil)
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Empresas entregam novas propostas
para fabricação de urnas eletrônicas

As duas empresas que con-
correm à licitação para fabri-
cação de novas urnas eletrôni-
cas modelo 2020 (UE 2020)
cumpriram o prazo e entrega-
ram, na manhã da segunda-feira
(20), novas propostas técnicas e
protótipos ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), segundo infor-
mações do próprio tribunal.

O processo de licitação co-

meçou em julho de 2019 e no
dia 13 de setembro as empre-
sas Positivo e Smartmatic do
Brasil entregaram documenta-
ção e protótipos para partici-
par da seleção, mas foram des-
classificadas por não cumpri-
rem especificações técnicas
previstas no edital da licitação.

No último dia 8 foi conce-
dido prazo de oito dias úteis

para apresentação de novas
propostas. Com a entrega das
propostas finais, a partir desta
terça-feira(21) e até o dia 26
de janeiro (domingo) serão re-
alizados testes para ver se os
modelos apresentados aten-
dem aos requisitos exigidos
em edital. O resultado final
será publicado na segunda, dia
27 de janeiro.

Segundo o TSE, o objetivo
do tribunal é adquirir até 180
mil urnas para substituir parte
de seu parque tecnológico, que
atualmente é de 470 mil uni-
dades em todo o país. Os mo-
delos 2006 e 2008, que somam
83 mil equipamentos, fazem
parte dos que serão substituí-
dos pelo modelo novo. (Agen-
cia Brasil)
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Rodada de classificação será
realizada nesta terça-feira
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Tomas Slavik quebrou a he-
gemonia brasileira e venceu a
Copa América de Downhill 4X
2020. Em uma disputa eletrizan-
te e com muita briga pelo primei-
ro lugar, o competidor da Repú-
blica Checa sagrou-se campeão
da 12ª edição da prova realizada
no domingo (19) na pista do Ski
Mountain Park, em São Roque
(SP). Slavik andou forte o fim de
semana todo, liderou as baterias
em que esteve presente e fechou
a chave final com o tempo de
48seg893. O brasileiro Gabriel
Giovannini ficou em segundo,
depois de travar um duelo equi-
librado com o checo. Ian Rojas,
do Chile, e Tiago Lumertz, do
Rio Grande do Sul, completaram
o pódio, em terceiro e quarto,
respectivamente.

No feminino, mais pegas
eletrizantes definiram Luana
Maria de Souza Oliveira como
campeã da edição 2020. A atle-
ta de Santa Catarina voltou às
disputas em grande estilo, fa-
turando o primeiro lugar ao
completar a prova em
56seg869. Bruna Ulrich, um
dos destaques entre as mulhe-
res, também brilhou e chegou
na segunda colocação, depois
de bons pegas com a vencedo-
ra Luana. A mineira Bárbara Je-
chow e Ana Maria Xavier dos
Santos, também de Santa Cata-
rina, ficaram em terceiro e
quarto, completando o pódio.

Criado em 2002 e disputa-
do até 2006, o evento retornou
em 2014 com a mesma força.
Em sua 12ª edição, a Copa Amé-
rica de Downhill 4x chegou
com a expectativa de tirar o fô-
lego desde a primeira bateria. E
a previsão de baterias eletrizan-
tes se confirmou. Garantindo
emoção e disputas do começo
ao fim. Os pilotos precisaram
de muita habilidade e ousadia
para superar adversários e, prin-
cipalmente, os desafios de uma
pista técnica, com 600 metros,
13 obstáculos e oito curvas. 

A 12ª edição apresentou
com equilíbrio e muita adrena-
lina, desde a tomada de tempos,
mas Tomas Slavik mostrou que
está no melhor da forma e pro-
porcionou um grande desem-
penho ao público, travando um
duelo emocionante com o bi-
campeão Gabriel Giovannini.
E, depois do vice-campeonato
em 2019, o checo comemorou
sua primeira vitória, conquista-
da à base da força e técnica.

Slavik vibrava a chegada em
cada descida. Sempre pedalan-
do forte e ditando bom ritmo,
o checo liderou as baterias que
participou e na final, fez uma
bonita e inesquecível disputa
com o brasileiro. Foram qua-
tro trocas de posições entre

12ª Copa América de Downhill 4X

Checo Tomas Slavik vence e
quebra hegemonia do Brasil
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Copa América de Downhill 4X 2020

eles, durante os 600 metros da
pista. Na final, extravasou ao
completar em primeiro.

“Foi uma das melhores pro-
vas que já participei. Eu larguei
bem, mas o Gabriel também vi-
nha forte. Eu liderava e ele es-
tava bem perto. Depois ele me
passou, eu passei ele, troca-
mos as posições algumas ve-
zes em um duelo muito legal
mesmo. Andei no meu limite
o tempo todo. Foi uma disputa
limpa e bonita. Estou feliz em
fazer parte desta competição.
É uma prova bem legal”, come-
morou o campeão da edição
2020, o checo de 32 anos.

Giovannini ressaltou o alto
nível da disputa. “Eu já sabia
que o Slavik seria um adversá-
rio forte e que a disputa seria
dura. Ele veio muito bem nas
baterias dele, e na final travamos
um belo duelo, com quatro ul-
trapassagens entre nós pelo per-
curso. Eu estava rápido o fim de
semana todo e o nível da com-
petição estava alto. Essa final
eletrizante confirmou isso. Ape-
sar do segundo lugar, estou feliz
em fazer esse duelo com o Sla-
vik e proporcionar uma disputa
linda aos fãs”, contou Gabriel
Giovannini, vice-campeão da
12ª edição da a Copa América
de Downhill 4x.

Retorno em grande esti-
lo de Luana Oliveira

A catarinense Luana Maria
de Souza Oliveira, que retor-
nou às disputas nessa prova,
após se recuperar de lesão na
mão, não esperava voltar a
competir nesse nível. Afasta-
da das pistas e sem subir em
uma bicicleta há dois meses,
comemorou e destacou o bom
nível da disputa.

“Quando cheguei aqui, nos
primeiros dias de treinos, qua-
se desisti. Não estava confian-
te. Mas continuei, fui melho-
rando meus tempos. Competi
sem pressão, o que foi bom,
pois consegui me divertir. Tirei
o gesso da mão há pouco mais
de uma semana e não esperava
esse resultado. Mas foi incrí-
vel competir novamente, e es-
tar junto com as meninas e ami-
gos. Foi bacana ver a Bruna (Ul-
rich), com quem eu competia
há tempos, vindo num ritmo
forte. E também gostei de ver
mais meninas participando. O
que é ótimo para o esporte”,
disse a atleta de Florianópolis.

A Copa América de Dow-
nhill/4X é uma realização e or-
ganização da Globo e Yescom.
O apoio especial é de Ski Moun-
tain Park e da Prefeitura de São
Roque. A supervisão técnica é da
CBC e FPC. Mais informações
no site www.yescom.com.br

Copa Brasil Feminina

Dentil/Praia Clube comemora ponto contra Itambé/Minas

A rodada de classificação da
Copa Brasil define os quatro ti-
mes que seguirão para Jaraguá do
Sul (SC) como semifinalistas da
edição 2020. Para buscar a vaga
e chegar a cidade catarinense, os
oito times classificados, os mais
bem colocados no primeiro tur-
no da Superliga 19/20, entram
em quadra nesta terça-feira (21)
– todos os jogos com transmis-
são do pay per view do Canal
Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Um desafio será entre Sesc
RJ e Pinheiros, que se enfrenta-
rão às 19h30, no ginásio do Ti-
juca Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro (RJ), no confronto do pri-
meiro contra o oitavo colocado
no turno da Superliga.

“Essa classificação para a
Copa Brasil nos deu uma ótima
oportunidade de participar de
mais um campeonato e de jogar
contra a equipe do Sesc RJ. Es-
tamos encarando esse confron-
to como mais uma oportunidade
de crescermos como equipe. Va-
mos enfrentar a melhor equipe

do campeonato e só temos a ga-
nhar. Vamos usar esse confronto
como uma oportunidade de cres-
cimento e em um jogo tudo pode
acontecer”, disse a capitã do Pi-
nheiros, Clarisse.

Também às 19h30, o Dentil/
Praia Clube (MG) receberá o
São Paulo/Barueri (SP) no giná-
sio do Praia, em Uberlândia
(MG), no duelo de segundo con-
tra sétimo.

“Mais um jogo importante

dentro dos nossos objetivos na
temporada, mas com uma carac-
terística um pouco diferente por
se tratar de um jogo eliminató-
rio. Por isso, é muito importan-
te que estejamos preparadas e
muito concentradas, pois sabe-
mos das dificuldades que iremos
encontrar. Apesar disso acredito
que nossa equipe esteja em pro-
cesso de evolução e espero que
possamos fazer um grande jogo”,
afirmou a ponteira do Praia, Pri

Daroit.
O Itambé/Minas (MG), ter-

ceiro colocado no turno da Su-
perliga, terá o Fluminense (RJ),
sexto, como adversário na parti-
da que será disputada na Arena
Minas, em Belo Horizonte
(MG), às 20h.

“Entramos na Copa Brasil
com a intenção de chegar à fase
final. Este é o primeiro objeti-
vo. Amanhã temos um jogo
que não será fácil. O Flumi-
nense é um time difícil de en-
frentar, com jogadoras de qua-
lidade e que vem mostrando
bons resultados na Superliga,
com três vitórias consecuti-
vas. Sabemos que não será fá-
cil, mas estamos preparando da
melhor forma para este jogo”,
destacou técnico do time minei-
ro, Nicola Negro.

E a disputa considerada mais
equilibrada, de quarto contra
quinto, será entre Osasco-Audax
(SP) contra Sesi Vôlei Bauru
(SP). O confronto será às 20h,
no ginásio José Liberatti, em
Osasco (SP).
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Fórmula E: Lucas faz corrida
 de superação em Santiago

Di Grassi em seu sprint durante a prova: maior número de
ultrapassagens

Em uma corrida sob forte
calor, como já está se tornando
tradição no Chile, o brasileiro
Lucas Di Grassi foi uma das sen-
sações da terceira etapa do Cam-
peonato Mundial de Fórmula E,
disputada no sábado (18) no Par-
que O’Higgins, na capital Santi-
ago. Prejudicado por um erro do
britânico Oliver Rowland (equi-
pe Nissan E.Dams), que bateu na
curva cinco durante o classifica-
tório e atrapalhou a tentativa de
pole do campeão de 2017, Lu-
cas largou no final do pelotão, em
22º, e cruzou a linha de chegada
no sétimo lugar – sendo o piloto
que mais ganhou posições na eta-
pa. Com o resultado, Di Grassi
continua a ocupar o quinto lugar
na tabela, com 24 pontos, e sai
confiante do Chile para o próxi-
mo desafio, dia 15 de fevereiro,
no México.

“Eu estou exausto, foi uma
corrida muito extenuante não só
pela competitividade da catego-
ria, que foi especialmente gran-
de aqui, com dezenas de trocas
de posição no grid inteiro. Mas
também pelo forte calor, que foi
constante a prova toda”, resumiu
o brasileiro, lembrando que a eta-
pa foi disputada sob forte sol e
temperatura na casa dos 35oC.

A prova foi vencida pelo ale-
mão Max Günther, da equipe
BMW Andretti – que tornou-
se o 15º piloto a conquistar
a vitória na Fórmula E. Com
o resultado, a liderança do
campeonato é do belga Sto-
ffel  Vandoorne (Mercedes-
Benz EQ), que chegou em
sexto e passou a somar 38
pontos. A seguir estão o até
então líder Alexander Sims
(Inglaterra, BMW Andretti), 35
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Dakar: brasileiros encerram prova
com vitória na Arábia Saudita

Varela e Gugelmin em ação: melhor duo nas três últimas edições

Dupla brasileira da equipe
Monster Energy/Can-Am, Rei-
naldo Varela e Gustavo Gugelmin
venceram a 12ª e última etapa da
42ª edição do Rally Dakar, am-
pliando seu recorde de vitórias
neste quesito na categoria UTV
para um total de dez. Cada etapa,
corresponde a um dia de compe-
tição, que no Dakar geralmente
varia entre 350 e 650 km, depen-
dendo do roteiro planejado pela
organização. Em 2019, por
exemplo, a prova teve dez etapas

– exatamente o número de vitó-
rias somadas pelos brasileiros
em três anos de participação. A
vitória na especial é extrema-
mente valorizada pelos compe-
tidores e cada uma é comemora-
da com um pódio específico já
que pela longa extensão pode
corresponder ao percurso de um
rally inteiro.

Aplausos – Os brasileiros se
viram em apuros logo na primei-
ra especial – ou o primeiro dia
de competição – quando a inusi-

tada quebra da coluna de direção
instalada pela equipe no carro
quebrou e eles tiveram que im-
provisar a peça com uma chave
de fenda – e ainda usando como
volante uma chave de boca. “Esse
momento já nos tirou do páreo
pelo título. Caímos para 36º sex-
to na classificação, quase três
horas atrás do líder em uma cor-
rida na qual você briga por minu-
tos para vencer. Era para termos
abandonado a especial naquele
momento, mas nos viramos e até
fomos aplaudidos pela equipe na
chegada daquele dia”, resumiu o
navegador Gustavo Gugelmin.

Somente nos quatro primei-
ros dias a prova teve cerca de 600
pneus furados entre carros e
UTVs, aproximadamente 150
veículos. “Não fosse a robustez
do nosso UTV, um Can-Am Ma-
verick X3, acho que já teríamos
abandonado a prova há muito
tempo. O roteiro deste ano teve
muitas pedras de todos os tama-
nhos, causando abandonos em
todas as categorias. O roteiro foi
muito difícil, extremamente téc-

nico, com muito foco na quali-
dade da navegação. Exigiu de-
mais do equipamento e da tripu-
lação. Com tudo isso, sim, a sen-
sação de terminar é indescritível,
é muito bom chegar ao final. Nós
estamos felizes com o que con-
seguimos”, completa o navega-
dor da Monster Energy/Can-Am.

A vitória de hoje – A espe-
cial desta sexta-feira teve
374km, mesclando trilhas de
areia e cascalho. Os brasileiros
chegaram em primeiro com uma
vantagem de apenas 24 segundos
para a dupla formada pelo norte-
americano Blade Hildebrand e o
francês François Cazalet. A vitó-
ria na classificação geral da 42ª
edição do Dakar foi da dupla Ca-
sey Currie (EUA)/Sean Berriman
(África do Sul). O próximo de-
safio internacional é a primeira
etapa da Copa do Mundo de Rally
Cross-Country, marcada para o
dia 22 de fevereiro, no Catar.

Varela e Gugelmin são os atu-
ais tricampeões mundiais – o tí-
tulo foi conquistado em outubro,
após uma vitória no Marrocos.

pontos; Sam Bird (Inglaterra, En-
vision Virgin Racing), 25; Max
Gunther (Alemanha, BMW An-

dretti), 25, e o brasileiro Lucas
Di Grassi (Audi Sport Abt Scha-
effler), 24 pontos.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 21/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50538 - CONTRATO: 8115500248468 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 539, APARTAMENT O
153 , VILA CONSTANÇA, 15º PAVIMENTO OU ANDAR, RESIDENCIAL LIBERTY, 29º
SUBDISTRITO SANTO AMARO. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM
INDETERMINADA, PARA GUARDA DE 1 VEICULO DE PASSEIO, NA GARAGEM
COLETIVA LOCALIZADA PARTE NO EMBASAMENTO OU SUBSOLO E PARTE A
NIVEL DO PAVIMENTO TERREO, SÃO PAULO - SP, CEP: 04657-000
IZAIAS FRANCISCO DE CRISTO , BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENCARREGADO DE
RECURSOS HUMANOS , CPF: 077.945.238-00, CI: 20.185.099 SSP/SP

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

21 - 22 - 23/01/2020

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado Espolio de JOSÉ MAYA ORTIZ (CPF nº
099.535.588-68), na pessoa de seu inventariante Sr Jose Maya Aparicio (CPF nº 508.569.368-04), bem como
para cientificação da co-proprietaria Rosario Aparicio Villen (RG para estrangeiro nº 2.770.446-Dops/SP).
O Dr. Luiz Antonio Carrer, MM Juíz de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da
Lei,FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação Execução de titulo extrajudicial,
ajuizada por ARNALDO MARIA PINTO, Processo n° 0325507-47.2001.8.26.0100, tendo sido designada a
venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em
que se encontra e a praça será realizado por meio eletrônico, com fulcro no artigos 886 a 903  do Código de
Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª praça terá início no dia 04/02/2020 às 16:00 horas
e término dia 07/02/2020 às 16:00 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados
no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça,
fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 07/02/2020 às 16:01 horas que se estenderá por no
mínimo vinte dias e se encerrará em 03/03/2020, às 16:00 horas. Em primeira praça deverá o lance ser
superior ao valor da avaliação. Em segunda praça, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido
e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até
a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891, § único
do Novo CPC. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser
ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do
arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com
transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo
imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código
Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até
24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor
da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos
o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores
para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista
no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo,
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem,
conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito
bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095,
Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição dos bens Lote 1:
Uma Casa e seu respectivo terreno, situados à Rua Jaboticabal, nº 1.514, antiga rua 17, na Vila Bertioga, no
33º Subdistrito - Alto da Mooca, medindo o terreno, que é formado de parte dos Lotes nºs. 15, 16 e 17 da Quadra
18, da Chácara - Santa Maria, 16,70m de frente para a referida rua Jaboticabal por 18,80m por uma linha
irregular da frente aos fundos, de um lado, e 9,45 m da frente aos fundos, do outro lado, fechando em zero nos
fundos, tudo mais ou menos, dividindo de um lado com o prédio nº 1.550, de outro lado com o prédio nº 1.510,
e nos fundos com Sucena Gomes de Almeida. Inscrito no Cadastro Municipal nº 052.074.0071-1, Objeto da
Matrícula nº 47.761 do 7º CRI/SP, Avaliação R$ 421.000,00 (base 09/2014), valor que será atualizado até a
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme R. 03/47.761, consta penhora
exequenda. Conforme Av.04 em 11 de março de 2014, conta penhora perante a 3º Vara de Botucatu, processo
nº 1318/00, na qual figuram com exequente Clovis José de Oliveira e como executado José Maya Ortiz, sendo
o valor da divida de R$ 276.018,25. Lote 2- Casa e terreno situada à Rua Jaboticabal, nº 1.221/1223, antiga
rua Cinco antigo 1.219, antes 1.189, anteriormente nº 127, na Vila Bertioga, antiga Chácara Santa Maria, no
33º Subdistrito da Mooca, medindo o terreno 11,40m, de frente para a rua Jaboticabal por 21,10m, de um lado;
23,00m de outro lado e nos fundos 11,80m confrontando de todos os lados com terrenos de Cia de Terrenos
São Paulo S/A, encerrando a área de 251,00m². Consta do laudo de avaliação de fls. 170/212, que o imóvel
está distribuído em: dois dormitórios, wc, área de serviços coberta e livre, cozinha, salão, garagem para três
veículos, seus revestimentos seus revestimentos são simples como: piso giotoko, azulejos, massa corrida,
pintura em látex, escadarias revestidas em cerâmica e na parede externa em acabamento simples com massa
fina e pintura o mesmo corre com o salão não tem nada em primeira linha. Contribuinte 052.261.0047-7, objeto
da matricula 127.432 do 7º CRI/SP. Avalição R$ 526.541,70 (base 10/2019). Do Pagamento Parcelado -
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito
para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos
ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação
- Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou
Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de
adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição
da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste
caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais,
honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor
pago (dívida exequenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos
executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será o
presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 16 de dezembro de 2019. Luiz
Antonio Carrer - Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vist a ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 31/01/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 1.1656.4034.765-3 - SED: 500 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA, ECONOMIÁRIA,
RG. 6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO FERREIRA
NEVES, PORTUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/DPMAF, CPF:
454.149.128-15. Imóvel sito à: TRAVESSA  MARIA LOPES, Nº 09 (ATUAL TRAVESSA
DANÇA DAS HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES NºS 58  E 59 DA
CHÁCARA PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO TUCURUVI, SÃO
PAULO/SP. Um prédio e seu respectivo terreno medindo 8,00 metros de frente, e, da
frente aos fundos, no lado direito de quem olha da Travessa mede 23,40 metros, daqui
deflete à esquerda e segue numa extensão de 4,00 metros, daqui deflete à direita e
segue numa extensão de 4,00 metros até a linha dos fundos, confrontando até aí com
Mario Jorge de Paula e Jose Riverá; desse ponto deflete à esquerda e segue pela linha
dos fundos, confrontando com Manoel Xavier de Lima, na extensão de 8,00 metros,
daí defletindo novamente à esquerda segue confrontando com Mariano Medeiros,
numa extensão de 7,70 metros, daí deflete ainda à esquerda e segue por uma linha
olha obliqua em sentido aos fundos, confrontando com Arrigo Vecchiatti, numa extensão
de 9,00 metros; desse ponto deflete à direita e segue confrontando com o mesmo
Arrigo Vecchiatti, por uma linha reta numa extensão de 23,00 metros até o alinhamento
da referida Travessa Maria Lopes, encerrando uma área de 223,00 metros quadrados.
Lance Mínimo Previsto: R$ 397.000,00.

São Paulo, 11/01/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial
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DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 14.289.798/0001-48

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em milhares de reais - R$)ÇOS O S 3 O 0 8 0 ( a es de ea s $)BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em milhares de reais - R$)
BALANÇO PATRIMONIAL

Mário Múcio Eugênio Damha
Diretor-Presidente

Aline Teixeira de Souza - Contadora 
CRC 1SP280265/O-4

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia”.

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante nota 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 96 200 23.820 17.832
Parceria imobiliária - - 18.207 16.126
Contas a pagar por aquisição 
de terrenos 11 - - 4.253 20.339

Empréstimos e financiamentos 12 1.703 2.477 11.943 9.809
Obrigações trabalhistas e 
previdenciárias 4 4 3.356 3.534

Obrigações tributárias 3.817 3.699 73.310 55.638
Imposto de renda e contribuição 
social a recolher 245 127 31.052 27.829

Cessão de direitos creditórios 5 16.524 - 45.907 47.609
Imposto de recolhimento diferido 14 - - 6.225 5.191
Adiantamentos de clientes 13 - - 6.715 5.833
Partes relacionadas 8 333.328 321.676 110.109 109.533
Outras contas a pagar 1.300 1.300 13.979 18.668
Total do passivo circulante 357.017 329.483 348.876 337.941
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 12 - 1.476 29.144 35.769
Cessão de direitos creditórios 5 14.214 - 47.224 86.054
Imposto de recolhimento diferido 14 - - 16.678 20.245
Adiantamentos de clientes 13 - - 2.534 5.143
Provisões para perdas em 
controladas/coligadas 10 172.787 137.590 4.792 2.966

Provisão para riscos trabalhis-
tas e cíveis 22 1.222 1.113 19.910 15.441

Adiantamentos para futuro 
aumento de capital 9 2.442 2.442 2.442 2.442

Total do passivo não circulante 190.665 142.621 122.724 168.060
Patrimônio líquido
Capital social 15.a) 201.515 201.515 201.515 201.515
Reserva de capital 69.723 69.723 69.723 69.723
Ajustes de avaliação patrimonial 15.b) 5.470 5.472 5.470 5.472
Prejuízos acumulados 15.c) (54.290) (11.488) (54.290) (11.488)
Patrimônio líquido atribuído a 
proprietários da controladora 222.418 265.222 222.418 265.222

Participação de não controladores - - 2.691 2.220
Total do patrimônio líquido 222.418 265.222 225.109 267.442
Total do passivo e patrimônio 
líquido 770.100 737.326 696.709 773.443

Ativo Controladora Consolidado
Circulante nota 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 3 127 727 764 1.809
Títulos e valores mobiliários 4 558 - 3.203 3.854
Contas a receber 5 - - 137.426 139.002
Imóveis a comercializar 7 - - 241.351 231.589
Adiantamentos a fornecedores 12 - 34.547 33.218
Despesas antecipadas - - 7.902 9.542
Outros créditos 1 84 1.753 1.750
Imposto de recolhimento diferido 14 - - 65 59
Total do ativo circulante 698 811 427.011 420.823
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 4 5 143 2.316 4.501
Contas a receber 5 - - 144.941 193.474
Imóveis a comercializar 7 - - 62.043 89.036
Parceria imobiliária - - 13.224 13.557
Partes relacionadas 8 190.753 169.164 19.480 22.860
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital 9 77.943 66.885 3.144 3.144

Outros créditos 913 344 19.381 21.293
Imposto de recolhimento diferido 14 - 247 339
Investimentos 10 499.788 499.979 2.948 2.266
Imobilizado - - 1.974 2.150
Total do ativo não circulante 769.402 736.515 269.698 352.620
Total do ativo 770.100 737.326 696.709 773.443

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
 Controladora Consolidado
 Nota 2018 2017 2018 2017
Receita líquida 16 - - 78.084 86.840
Custo dos imóveis vendidos - - (25.731) (36.028)
Lucro bruto - - 52.353 50.812
Receitas (despesas) opera-
cionais
Comerciais 17 - - (2.967) (6.681)
Gerais e administrativas 17 (2.486) (2.413) (74.895) (68.440)
Equivalência patrimonial 10 (35.413) (46.034) (1.144) (5.957)
Outras receitas operacionais, 
líquidas 18 6 - 3.412 2.544

Prejuízo operacional antes do     
Resultado financeiro (37.893) (48.447) (23.241) (27.722)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 19 715 22 2.783 4.835
Despesas financeiras 19 (5.405) (971) (17.983) (21.555)

(4.690) (949) (15.200) (16.720)
Prejuízo antes do IRPJ E CSLL (42.583) (49.396) (38.441) (44.442)
IRPJ E CSLL 20 (219) (5) (3.892) (5.088)
Prejuízo do exercício (42.802) (49.401) (42.333) (49.530)
Prejuízo líquido do exercício 
atribuível a
Proprietários da controladora (42.802) (49.401)
Participação de não controladores 469 (129)
Prejuízo básico e diluído por ação
Ações em circulação (média 
ponderada) 201.515 153.610

Prejuízo básico e diluído por 
ação - r$ (0,21) (0,32)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE  
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (42.802) (49.401) (42.333) (49.530)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total do 
exercício (42.802) (49.401) (42.333) (49.530)

Prejuízo líquido do exercício atribuível 
a
Proprietários da controladora (42.802) (49.401)
Participação de não controladores 469 (129)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades ope-
racionais 2018 2017 2018 2017

Prejuízo antes do IRPJ E CSLLdo 
exercício (42.583)(49.396) (38.441)(44.442)

Ajustes para conciliar o prejuízo antes do IRPJ E CSLL
Social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais:
Encargos financeiros sobre financia-
mentos 470 949 470 1.055

Encargos financeiros sobre cessão de 
direitos creditórios 3.745 - 10.010 12.209

Depreciação - - 176 240
Rendimento títulos imobiliários (711) - (1.008) (722)
Baixa de investimento (2) (3.381) - (2.933)
Capitalização de juros - - 12.093 15.278
Resultado de equivalência patrimonial 35.413 46.034 1.144 5.957
Baixa de avaliação patrimonial 340 - - -
Contribuições diferidas - - (2.447) (1.881)
Provisão para distratos - - 5.704 15.267
Provisão para contingências trabalhistas 
e cíveis 109 1.100 4.469 5.089

Provisão de juros sobre obrigações 
tributárias 10 5 1.089 1.731

Baixa do valor residual do imobilizado 
e intangível - - - 3.279

Variações em ativos e passivos:
Contas a receber - - 44.405 51.021
Imóveis a comercializar - - 17.231(21.255)
Adiantamentos a fornecedores (12) 3 (1.329) (792)
Despesas antecipadas - - 1.640 3.539
Outros créditos (486) (114) 1.909 (338)
Fornecedores (104) 157 5.988(21.128)
Parceria imobiliária - - 2.414(10.714)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - (178) (1.302)
Obrigações tributárias 118 27 17.672 1.588
Contas a pagar por aquisição de terrenos - - (16.086) 17.969
Adiantamentos de clientes - - (1.727)(18.296)
Outras contas a pagar - - (4.689) 268
Caixa gerado pelas  atividades 
operacionais (3.693) (4.616) 60.509 10.687

Pagamento de juros sobre empréstimos 
e financiamentos (500) (895) (3.323) (5.680)

Pagamento de juros sobre cessão de 
direitos creditórios - - (15.024)(20.911)

IRPJ E CSLL pagos (111) (1) (1.758) (1.159)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais (4.304) (5.512) 40.404(17.063)

Fluxo de caixa das atividades de 
investimento
Títulos e valores mobiliários 291 (55) 3.844 18.738
Integralização de capital (7.447) - - -
Adiantamentos para futuro aumento capital (11.058)(13.737) - -
Dividendos recebidos 7.082 21.140 - -
Caixa líquido de incorporação de 
controladas - 3 - 133

Imobilizado e intangível - - - (391)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento (11.132) 7.351 3.844 18.480

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento
Captação de empréstimos financiamentos - 1 77 3.458
Pagamento empréstimos financiamentos (2.220) (2.029) (7.113) (5.387)
Captação de cessão de direitos creditórios 26.993 - 29.852 811
Pagamento cessão de direitos creditórios - - (72.065)(67.202)
Partes relacionadas (9.937) 610 3.956 67.325
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento 14.836 (1.418) (45.293) (995)

Aumento (redução) líquido(a) do sal-
do de caixa e equivalentes de caixa (600) 421 (1.045) 422

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 727 306 1.809 1.387
No fim do exercício 127 727 764 1.809
Aumento (redução) líquido(a) do sal-
do de caixa e equivalentes de caixa (600) 421 (1.045) 422

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Ajustes de Total da Total do

Capital Reserva avaliação Reserva Prejuízos participação dos Participação de patrimônio
social de capital patrimonial de lucros acumulados controladores não controladores líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 9.896 69.723 (958) 37.913 - 116.574 268.672 385.246
Aumento de capital social 191.619 - 6.430 - - 198.049 10 198.059
Efeitos da incorporação para não contro-
ladores - - - - - - (266.333) (266.333)

Prejuízo do exercício - - - - (49.401) (49.401) (129) (49.530)
Compensação do prejuízo do exercício - - - (37.913) 37.913 - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 201.515 69.723 5.472 - (11.488) 265.222 2.220 267.442
Prejuízo do exercício - - - (42.802) (42.802) 469 (42.333)
Ganho (perda) na variação de participação 
em controladas - - (2) - - (2) 2 -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 201.515 69.723 5.470 - (54.290) 222.418 2.691 225.109

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Est ado
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 Capital-
SP (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 Capital, 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

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 reuni-
rem 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 deli-
berarem 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 Compa-
nhia, 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 Com-
panhia, 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 BOVES-
PA 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 deli-
berações acima. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. Bernardo Afonso de Almeida Gradin – Diretor Presidente. (17, 18 e 21/01/2020)

�.�>�F�.����>�:;��+�!��G��.���$�.�����!��������<H�&$$)$$(+'*��$&-�,��-�$$$����A�B�00��2/�"A�B��
�.��
���
���&(���������	
�1���������
����������+������������1��%������
�� ��!�/��1�.�A�B����.��Q����I���.���Q�����1
������������F
�1�
�����"���3
�������
�3�%
�������D�����F����+��!!�A�<!2��$&��4$�-$'7$$$&+4-B1�5/
�6�����6���
%��
��������
���%��7�� �8
��9/�"�/��� ���
�6/%���
��=�

�% �1����	
������
���� ���
��E
�/� �1��39
��	�������5/�����
�
� �@� '&'�)'$1'-� A9��
���� �
� �$&,B1� �
=�
%
������ =
��� ��������� �
� ��������
���� =���� �5/�%�� �� �
� 6
�%� �H
('$(,4&)$��� �%������ �� 
E
�/����� 
�� �/���� ��������1� 
E=
�
+%
� 
�����1� =���� 5/
� 
�� $'� ���%1� �� ��/��� ��%� �$� ���%
%/=��1� =��/
� �� �C3���� ��/���"���1� ���%� �� 
�� 5/
� �� 	
�3�� 8����D���� %
�D� �
�/"���� =
����
���
1� �/� 
�� &)� ���%1

�3���/
� �/� �
���8
��� �� ��C����� ��� 
E
5/
��
1� ���=��	����� �� �
=J%���� �
� '$K���� 	����� ��� 
E
�/� �1� ����/%�	

�/%��%� 
� 8����D���%1� =��
���� �
5/
�
�� 5/
� �� =����
���� �
%����
� %
9�� �
���� 
��-� =���
��%��
�%��%1� ���
%����%� �

����
� �����
�D����
� 9/��%��
�&K�A/��=����
���B�����L%1�%�3�=
����
�=
�8�����
�3
�%�
�%/���	����� ���.
�������%
�%�=��"�%�%/=��1����%��L����1�%
�D����
�����/������
%=
�����
�������
�/����=��%%
�/��
��������
������
�D���=�
%
��


�����1�=���
E�����1����E����
�=/3��������������������
���<�.��0�����.����
�=�%%�����
%��������
��
�� ��!�/��1���%
$-��
���	
�3����
��$&*��������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
����7�$&�7��$�$

�.�>�F�.����>�:;��+�!��G��.���$�.����!��������<H�&$&-*$�+$-��$&4�,��-�$$$)�A�B�00��2/�"A�B��
�.��
��������������
��	
�1���������
���������+�� ��0��/
��!�/��%��1��%�����
�� ��!�/��1�.�A�B����/�����Q����
����!
�
%1�������������F
�1�
����G���6��
�A�B0�Q����<>��F����>�0���!������<>��F��.��!�<>�������������F>.��0�1��<!2�&��$)-�*-47$$$&+4(1�.I��.�
G�<�<�>>�1��!70�%�3��H�&((�$�&�4*,+$4�
�����a����.�>>��G�<�<�>>�1��!70�%�3��H�&&)�,-)�&),+*-1�5/
� �8
%���
=��=�%���/����� ��0����J����=���=���
����6�<���.��6����F��7�1���
������
��%���
%
#���
�=�
%���C����/���������
	
����
���>
�����
���
% ������
�/���
����������� ��6<.���<H'&$�4$(�($4���%��
	
���
%��
�E������
�
�
�/����%�=����
���%
�
�
�
��
%������������1��/�/�������C3���%�����������
��
��@�&&��($,1*$�������������+%
��%��C/%�
���/�������
����
�� ��%�3���1
�����
�
����������%/���>�:;�1�=����.�>�F1�=�����%����%�
��
���%������ �=��=�%���
�=����5/
1����=��"���
�&)����%1�5/
���/��D
�=J%����
�/�%�����=��"�����=�
%
��
�
�����1�=�
%
��
��
%=�%����< ��%
��������
%��������� �1����C/�%
�D����%��
������
	
�1���%�

��5/
�%
�D���
�����/������
%=
�������
�D���=�
%
��
�
�����1�=���
E�����1����E����
�=/3��������������������
��<�.��0�����.���

�=�%%�����
%��������
��
�� ��!�/��1���%�$���
�9/�8���
��$&*�����������������������������������������������������������������������������������������&7$&7�$�$

�.�>�F�.�� �<>�0�:;�� +�!��G��.���$�.�����!��������<H� $$&'4$(+&'��$&*�,��-�$$$'���A�B�00�� 2/�"A�B� �

.��
�������&���������	
�1���������
������� ���� +�2�3�5/���1��%������
�� ��!�/��1�.�A�B�����%����
���
���1���� ��������
F
�1�
�����"���3
�������>�G�FI0�<�����F>.��1��<!2��$'�&'-��'47$$$&+*�1�5/
����������������J���1�
E=
����
��%��/��%������ ��0����J���1� �9/�"����=���M�%=����� �����
�F���1� ���	
��
/+%
�
����������
E
�/��	�1� ���%���/����+
%
� ���/��� 
E
�/��	�� 9/������� ��� 5/������ �
��@� (�$�41$$� A�/�/3��� �
� �$&*B�� �%������ �� 
E
�/����� 
�� �/���� ��������1
�����
�
������� ������� ��=���
�����1�=����5/
�
��&)����%1��� ��/�����%��$����%�%/=��1�
�
�/
���=����
���1�%�3�=
����

�����L����� �
��/���� �
� &$K1� =����
���� �
� 8����D���%� ��	��������%� ��E���%� 
�� &$K�
� 
E=
��� �� �
��������� �

=
�8����
��	����� ���������=���
�
E
�/�������	
�������
�5/
1� ����%����������=��"��=�
	�%�����������)�'�����!��%
�
�� =����
���� 	��/��D���1� ������+%
� �� =��"�� �
� &)� A5/��"
B� ���%� =���� 5/
1� ���
=
��
��
�
��
� �
� =
�8���� �/� ��	�
������� �1� �=�
%
��
1� ��%� =�J=���%� �/��%1� %/�� ��=/���� ��� �
�D� �� =�
%
��
1� ���E���� 
� =/3������� ��� ������ ��� �
��
<�.��0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
����7�$&�7��$�$

�.�>�F�.����>�:;��+�!��G��.���$�.�����!��������<H�&$$)�*4+)-��$&(�,��-�$$$*���A�B�00��2/�"A�B��
�.��
�������(������
��	
�1���������
��������S�+������!�/�
��
1��%������
�� ��!�/��1�.�A�B�����/�����N
����N�����%8����P���1�������������F
�1�
�����G
��6�����!�QI��I>�F�.�.���F>.��+�0�1��<!2�$$�((,�*)*7$$$&+*(1����=
%%����
�%
/��
=�
%
�����
� �
���1�5/
��/����
��
�
�
�
���F�����9/�"�/�/����� ���
��E
�/� ���
�>��/����E���9/������1��39
��	��������
�
3��
�������5/�������
��@�&'�$&'1(4�A�3�����

�$&*B1� �
=�
%
������=
���<�����%�������$$$�$$$�,�,1����/������� �
��� ���
��������5/
����%�%�
����	
�����
����3/%��	
�%
�/������	�%���%��������
E
�/�����
���/������������1�
E=
�
+%
���=�
%
��
�
�����1�=����5/
�
��$'����%1�����/�����%��$����%�%/=��1
=��/
����C3������/���"���1����%� ��
��5/
���	
�3��8����D����%
�D��
�/"����=
����
���
1��/�
��&)����%1�
�3���/
���
E
�/� �
�/��
���8
�������C��������
E
5/
��
1����=��	��������
=J%�����
�'$K����	��������
E
�/� �1� ����/%�	
��/%��%�
�8����D���%1
=��
�����
5/
�
��5/
���=����
�������	������
%����
�%
9���
����
��-�=���
��%��
�%��%1����
%����%��
�����
� �����
�D����
� 9/��%
�
�&K�A/��=����
���B�����L%1�%�3�=
����
�=
�8�����
�3
�%�
�%/���	����� ���.
�������%��%�=��"�%�%/=��1����%��L����1�%
�D����
���
�/������
%=
�����
�������
�/����=��%%
�/��
��������
������
�D���=�
%
��
�
�����1�=���
E�����1����E����
�=/3������������������� �
��
<�.��0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
����7�$&�7��$�$

�.�>�F�.����>�:;��+�!��G��.���$�.�����!��������<H�&$$*$�-+$-��$&4�,��-�$&$$���A�B�00��2/�"A�B��
�.��
���
���'&���������	
�1���������
��������	
�1��%������
�� ��!�/��1�.�A�B���������IQI�>���������0���.�1���������
��� F
�1� 
����G���6����A�B� �"���3
�� �� ��� �%�������������C����� �
��/���!
��%� F���� A�<!2�� *-�-$-�&�(7$$$&+
*(B1�5/
�6�����6���
%����7���8
��9/�"�/��� ���
��E
�/� �1��39
��	�������5/�������
��@�&$-�-'*1(-�A������
��$&*B1
�
=�
%
������=
����C�/��� �
���C�����6���D������=�C%�������=����� �
�Q���� �
� ��� $$*�*,4�(,(���%�������� 
E
�/����

�� �/���� ��������1� 
E=
�
+%
� 
�����1� =���� 5/
� 
�� $'� ���%1� �� ��/��� ��%� �$� ���%� %/=��1� =��/
� �� �C3���� ��/���"���1
���%� �� 
��5/
��� 	
�3�� 8����D���� %
�D� �
�/"���� =
����
���
1� �/� 
��&)����%1� 
�3���/
��/� �
���8
����� ��C����� ��

E
5/
��
1� ���=��	������� �
=J%���� �
� '$K���� 	����� ��� 
E
�/� �1� ����/%�	
� �/%��%� 
� 8����D���%1� =��
���� �
5/
�
�
5/
� �� =����
���� �
%����
� %
9�� �
���� 
��-� =���
��%��
�%��%1� ���
%����%� �
� ����
� �����
�D���� 
� 9/��%� �
� &K� A/�
=��� �
���B� ����L%1� %�3� =
��� �
� =
�8���� �
� 3
�%� 
� %/�� �	����� ���.
�������%� �%� =��"�%� %/=��1� ��� %��L����1� %
�D
���
���� �/������ 
%=
����� 
� ����� �
�/���� =��%%
�/��
���� ��� �
����� �
�D� �� =�
%
��
� 
�����1� =��� 
E�����1� ���E���� 

=/3��������������������
���<�.��0�������������������������������������������������������������������������������������������&�
����7�$&�7��$�$

�.�>�F�.����>�:;��+�!��G��.��($�.�����!��������<H�&$)$$)*+'*��$&,�,��-�$&$$���A�B�00��2/�"A�B��
�.��
���
���'(���������	
�1���������
��������	
�1��%������
�� ��!�/��1�.�A�B�������������8%����Q�����1���� ���������F
�1�
���
�G���6����A�B�����F��F�����0������1��Q�('�44$�,-'+*1��!� ((��-,(�*$,+$*1� 5/
� �8
� ���� =��=�%��� /��
�� ���
�0����J����=���=���
��
�/���� ��� ��!�/��1�����
�
��������!����������I��	
�%����
����J������
�� ��!�/��1
=���� ��3������ ��� 5/������ �
� �@� &4�)')1'-� A����� �
� �$&,B1� �
����
��
� ��� ��������� �
� !�
%��� �� �
� �
�	���%
��/��������%1� �������� =
��%� =���
%�� �����������+%
� �� �C� 
�� �/���� ���
���� 
� � �� %�3���1� ���� �
�
�������� �� %/�
��>�:;�1�=����.�>�F1�=����5/
1����=��"���
�&)����%1�5/
� ��/��D��=J%����
�/�%�����=��"�����=�
%
��
�
�����1�=��/

���C3���� A�������� �%
���� �
� �/%��%� =���
%%/��%B1� ���
%����� �
� 8����D���%� ��	��������%� 
5/�	��
��
%� �� )K���� 	����� ��
�C3����A�������4$&�����!�B1��/���
�
���
�3����%1�%�3�=
����
����	
��
�+%
�������������������
����������
E
�/��	��
.
�������%� �%� =��"�%� %/=��1� ��� %��L����1� �� �C� %
�D� ���%��
����� �
	
�1� ��%�� 
��5/
� %
�D� ���
���� �/������ 
%=
�����
�
�D���=�
%
��
�
�����1�=���
E�����1����E����
�=/3��������������������
���<�.��0���������������������������&�
����7�$&�7��$�$

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013181-04.2019.8.26.0002 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) JORGE LUIZ ROSA MARINHO, RG 280428364, CPF 774.526.237-20, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Colégio Bandeirantes Ltda. 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, 

de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos  

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2019.                                                      B - 21 e 22
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���	'�Nada mais. São Paulo, 17.12.19. Acionistas: Morgan Rio 
Interests II, LLC, por Marcos Moretti; MR International (Lux, S.A.R.L), por Marcos Moretti; Finvest Capital Partners - FIP. por 
Administrador, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, por Rodrigo Cavalcante; SWC Special Opportuni-
ties Brazil, LLC, por Marcos Moretti; Finvest XXI Participações Ltda, por Marcos Moretti e Margot Alyse Greenman; Antonio 
Correa Bosco; Douglas Shibayama; Margot Alyse Greenman; Jacobo Buzali; Carlos Roberto Montesinos; Marcos Moretti; Re-
nan Barreto Jorge; Lucas de Castilho Munhoz; Luiz Felipe Venturelli Gerab; Wanderson Conceição Ferreira e André de Pina 
dos Santos. JUCESP 3.291/20-0 em 07.01.20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 29/4/16. 29/4/16, às 10h45, na sede social. Presença: To-
talidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário.
Deliberações: Aprovaram, por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, até 30/4/17, o Sr. 
Helmut José Ferraz Fladt, para Diretor Presidente; o Sr. Rafael Freitas de Aguiar, para Diretor Vice-Presidente; e o Sr. Reginaldo Angelo
da Silva, para Diretor Financeiro. Os Diretores ora reeleitos foram, desde logo, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo
termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do
artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por
lei de exercer a administração. Nada mais. JUCESP nº 359.956/16-6 em 15/8/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata da RCA Realizada em 30/4/13. 30/4/13, às 10h30, na sede. Mesa: Olimpio Mata-
razzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Presença: Todos os membros do Conselho de Administração. Deliberações:
Foram reeleitos para compor a Diretoria: Alexandre Borensztein, para Diretor Presidente; Marcelo Santos Nogueira, para Diretor Vice-
Presidente; e Reginaldo Angelo da Silva, para Diretor Financeiro. Os Diretores, estando presentes, declararam não estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. O prazo de gestão dos Diretores expirará em 30/4/14,
devendo os Diretores tomarem posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro
de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Nada mais. JUCESP nº 000.000/00-0 em 19/5/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-
20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata da AGE Realizadas em 9/3/17. 9/3/17, às 9h, na Sede social, Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael
Freitas de Aguiar - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações, aprovada por unanimidade: O aumento do capital social no
montante de R$ 1.800.000,00, passando de R$ 5.900.000,00 para R$ 7.700.000,00, mediante a emissão de 1.800.000 ações ordinárias, todas nomi-
nativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. As ações são, totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de
Investimento em Participações e serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30/4/19, tudo conforme o boletim de subscrição. A subscrição
ora deliberada constou com a devida anuência dos outros acionistas, que renunciam ao direito de preferência de subscrição das novas ações. Em
decorrência o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$
7.700.000,00, representado por 7.700.000 ações ordinárias”. Nada mais. JUCESP nº 346.425/17-7 em 27/2/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-20 -
NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 28/4/17. 28/4/17, às 9h45, na sede social. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Adminis-
tração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; José Cyrillo Neto - Secretário. Deliberações: Aprovaram, por unanimidade, reeleger os atuais membros
da Diretoria: (i) Helmut José Ferraz Fladt - Diretor Presidente; (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Vice-Presidente; e (iii) Reginaldo Angelo da Silva
- Diretor Financeiro. Os Diretores ora eleitos declaram ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
e, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. O prazo de gestão expirará no prazo de
1 ano, contado da data de realização desta reunião, devendo os Diretores tomar posse dentro de até 30 dias, mediante assinatura do respectivo Termo de
Posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria. Ficam ratifi cados todos os atos realizados pelos Diretores ora reeleitos, no exercício de suas res-
pectivas funções, em benefício da Companhia, até a presente data. Nada mais. JUCESP nº 508.725/17-3 em 10/11/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-20
- NIRE 35.300.381.319 - Ata da AGE Realizadas em 9/1/18. 9/1/18, às 9h, na Sede social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas
de Aguiar - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações: Por unanimidade, aprovar o aumento do capital social no montante de R$
1.500.000,00, passando de R$ 7.700.000,00 para R$ 9.200.000,00, mediante a emissão de 1.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada.  As ações são, totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em
Participações e serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30/4/19, tudo conforme o boletim de subscrição. A subscrição ora deliberada
constou com a devida anuência dos outros acionistas, que renunciam ao direito de preferência de subscrição das novas ações. Em decorrência, o
caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 9.200.000,00,
representado por 9.200.000 ações ordinárias”. Nada mais. JUCESP nº 193.333/18-1 em 20/4/18. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-
20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata da AGE Realizadas em 4/4/18. 4/4/18, às 9h, na Sede social. Mesa: Alexandre Borensztein - Presidente; José Cyrillo
Neto - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações: Por unanimidade, aprovar o aumento do capital social no montante de R$
6.400.000,00, passando de R$ 9.200.000,00 para R$ 15.600.000,00, mediante a emissão de 6.400.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. As ações são, totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Inves-
timento em Participações e serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30/4/19, tudo conforme o boletim de subscrição. A subscrição
ora deliberada constou com a devida anuência dos outros acionistas, que renunciam ao direito de preferência de subscrição das novas ações. Em
decorrência, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$
15.600.000,00, representado por 15.600.000 ações ordinárias”. Nada mais. JUCESP nº 286.439/18-9 em 20/6/18. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 27/4/18. 27/4/18, às 9h45, na sede social. Presença: Totali-
dade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; José Cyrillo Neto - Secretário. Deliber-
ações: Por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, de 28/4/18, até 28/4/19, o Sr. Luis
Henrique da Silveira Franciozi - Diretor Presidente; o Sr. Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e o Sr. Rafael Freitas
de Aguiar - Diretor Financeiro. Os Diretores fi cam, mantidos nos seus atuais cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse 
lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções,
nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. segundo a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a
administração. Nada mais. JUCESP nº 239.813/18-2 em 22/5/18. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

IVAPE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 43.018.068/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS
Fica o sócio Nicola Ruschioni Junior convocado para reunião de quotistas no dia 27/01/2020 (segunda-feira)
às 09h00m, em primeira convocação com a presença de no mínimo ¾ dos sócios; e, às 09h30m, em segunda
convocação, com qualquer número de sócios presentes, a ser realizada na Av. Paulista, 1048, cj. 32, São
Paulo-SP, tendo como Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração do endereço da sede; (ii) Elevação do
capital social e (iii) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. Silvia

Cristina Kalaf Tambellini Sócia Administradora K-21/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1001048-07.2019.8.26.0100 Classe: Assunto:Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente:Condomínio Edifício Watteu Executado:Herbert Barbosa
de Carvalho e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001048-07.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Felipe
Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HERBERT BARBOSA DE CARVALHO, Brasileiro,
CPF 001.146.778-91 e TEREZA VILELA DE CARVALHO, Brasileiro, CPF 667.517.058-91, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Watteu, objetivando
a quantia de R$ 13.475,28, referente aos débitos condominiais. Estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo apresentada
quaisquer manifestação, 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 17 de janeiro de 2020. (18 e 21/01)
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL -  MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

VALDERINO ALVES DOS SANT OS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PRANCHADOR,
NASCIDO EM AMARGOSA, BA NO DIA (31/05/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO CORRÊA DOS SANTOS E DE ERNESTA
ALVES DOS SANTOS. DOMINGAS MACÁRIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
CUIDADORA DE IDOSO, NASCIDA EM UBAÍRA, BA NO DIA (30/04/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERMANO MACÁRIO DOS SANTOS E DE JOANA
CALIXTA DOS SANTOS.

CASSIO CARVALHO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SILVANI DE SOUZA E DE IRANI MARIA DE CARVALHO DE SOUZA. IANCA
LOPES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA  DE ISMAEL DE SOUZA E DE IVONE LOPES DA SILVA.

CELSO HENRIQUE SOUSA DE QUEIROZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NONATO CORREA LIMA DE QUEIROZ E DE CLEUSA
GUILHERMINA DE SOUSA. STELLA MARY BATISTA DE SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA APARECIDA
BATISTA DE SIQUEIRA.

ADILSON ARAUJO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FARMACÊUTICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/01/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ RODRIGUES E DE MARIA DE ARAUJO RODRIGUES.
MARLENE AIDA ORELLANA VEIZAGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDA EM BOLÍVIA NO DIA (02/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS ORELLANA GONZALES E DE BENEDICTA VEIZAGA VEIZAGA.

JOÃO VICTOR FIORAVANTE SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (27/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DOS SANTOS SILVA E DE CRISTIANE FIORAVANTE. JÉSSICA
PAOLA MARTINS VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM
RIBEIRÃO PRETO, SP NO DIA (01/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA RIBEIRÃO PRETO, SP,
FILHA DE AILTON JOSÉ VIEIRA E DE DIRLEY APARECIDA MARTINS VIEIRA.

LUCIANO SANTOS HENRIQUE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (06/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO IJANETE HENRIQUE E DE EDILEUZA PEDREIRA SANTOS. PÂMELA
ALENCAR MAGALHÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (29/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ELIAS PEREIRA DE MAGALHÃES E DE LUZANI ALENCAR MAGALHÃES.

UILLIAM BARBOSA CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDO
EM ARACATU, BA NO DIA (10/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EMBU DAS ARTES, SP, FILHO
DE MANOEL SALVADOR ANDRADE DE CARVALHO E DE MARIA ROSA BARBOSA CARVALHO.
CAMILA CUNHA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA
EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (05/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDECI OLIVEIRA DOS SANTOS E DE ANA FLÁVIA CUNHA DOS SANTOS.

DANIEL ALVES CARNEVALE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO CARNEVALE NETO E DE ELIEMÁRIA  ALMEIDA ALVES
CARNEVALE. GABRIELLA DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE RECURSOS HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EVANIR ANGELO CONDE OLIVEIRA
E DE MARIA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA.

FELLIPE AUGUSTO PEDROSO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR
DE IMÓVEIS, NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (11/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FÁBIO MARCOS DE OLIVEIRA E DE CLEIDE VIEIRA
PEDROSO. GABRIELA COSTA MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/09/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EVANDER LUIS MOREIRA E DE
ELENI ABADIA DA COSTA MOREIRA.

DIEGO SILVA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALÚRGICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DA SILVA FERREIRA E DE BERENICE DA SILVA FERREIRA. PAMELA
COSTA DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO EUGENIO DOS SANTOS E DE MARILENE
LEONCIO DA COSTA.

FERNANDO DE SOUZA NOGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE LEITURA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA E DE YARA DE SOUZA NOGUEIRA.
VANESSA FERNANDES DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (02/09/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEMÁRIA FERNANDES DA CRUZ.

TIAGO FRANCISCO AVILA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (19/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ FRANCISCO AVILA E DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA. KELLY CRISTINA
SILVA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (17/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
WAGNER DE JESUS E DE EUDA CRISTINA DA SILVA LISBOA.

EDNILSON DOS ANJOS ALENCAR,  ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO PROMOTOR DE
VENDAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/02/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BUARQUE DE ALENCAR E DE JACI DOS ANJOS.
ANAIS CRISTINA SILVINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (22/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JUDITE SILVINO.

WESLLEY RUBENS GAIGHER DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LIMPEZA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALMIR GAIGHER DA SILVA E DE MARLY DA SILVA RUBENS.
PAMELA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE
GERAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGUINALDO JOSÉ DOS SANT OS E DE MARIA DAS
DORES DE ANDRADE.

ALAM COSTA DO SACRAMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (31/08/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE AMILTON DO SACRAMENTO E DE GILVANA COSTA DA SILVA DE JESUS.
BRUNA SOUZA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (18/06/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE ALECIO SOUZA DOS SANT OS E DE EVA
VILMA DE SOUZA ARAUJO.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/12/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA. MICHELLE GONÇALVES FERREIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/01/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO
FERREIRA E DE ALICE GONÇALVES.

VINICIUS SANTOS VENZEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTO BOY, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/05/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AVELINO VENZEL JUNIOR E DE ELIANE DOS SANTOS LIMA. SAMARA BARROS
GALDINO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (05/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ELIOMAR GALDINO DOS SANTOS E DE MARIA APARECIDA BARROS DE LIMA.

MATEUS BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JAILTON FRAGA DA SILVA E DE MARIA NEURA DE JESUS BARBOSA DA SILVA.
SARANA OLIVEIRA BARROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EXECUTIVA COMERCIAL,
NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (14/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO MARTON HOLANDA BARROS E DE CREUZA
RODRIGUES DE OLIVEIRA.

MARCOS PAULO DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
LPR, NASCIDO EM DIADEMA, SÃO PAULO, SP NO DIA (25/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JESUALDO XAVIER DOS SANTOS E DE ANA DE
JESUS SANTOS. SABRINA CARDOSO CABRAL,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE
DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE REIS CABRAL E DE IZILDA MARLENE
CARDOSO CABRAL.

WELVIS SILVA SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTÔNOMO, NASCIDO EM NOVA
BRASILÃNDIA D´OESTE, RO NO DIA (01/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE INACIO SILVA E DE MARLUCE SILVA SOUSA. ANA
FLÁVIA ARAUJO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EMBU DAS ARTES,
SP, FILHA DE MARCELO ALVES DOS SANTOS E DE ROSELAINE DE LIMA ARAUJO DOS SANTOS.

NILTON ALEXANDRE PAULINO AZEVEDO, EST ADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ NILTON CARNEIRO AZEVEDO E DE
MARLENE APARECIDA PAULINO. CAROLINE BRITO MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIÚ JULINHO MACHADO E DE
LUCINETE CALDARDO BRITO MACHADO.

JOSINALDO JOSE BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO EM
SURUBIM, PE NO DIA (06/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE REGINALDO JOSÉ BARBOSA E DE MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA. LENICE DA
COSTA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM IGACI,
AL NO DIA (09/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS E DE LENIRA MARIA DA COSTA SANT OS.

ANDRÉ GUIMARÃES CAETANO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GESTOR DE MARKETING,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/07/1871), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JURACI DA COSTA CAETANO E DE MARIA LUCIA
GUIMARÃES CAETANO. CARMEM LUCIA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
CONTADORA, NASCIDA EM RIO DE CONTAS, BA NO DIA (26/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL DE SOUZA E SILVA E DE AURORA
AMRBOSINA MAFRA.

MARCOS VINICIUS DE SOUZA BAPTISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PIZZAIOLO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBSON BAPTISTA E DE CLAUDIA REGINA DE SOUZA
BAPTISTA. VIT ORIA DE ANDRADE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (09/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA E DE GILDA ROSA DE
ANDRADE.

NELSON SEVERINO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM RECIFE, PE NO DIA (26/06/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NELSON SEVERINO FRANCISCO E DE MARIA JOSÉ DA SILVA. EUNICE
CLEMENTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARRUMADEIRA, NASCIDA EM XIQUE-XIQUE,
BA NO DIA (28/01/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE HENEDINA CLEMENTE DE MENEZES.

MARIO EUGENIO FERREIRA COELHO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AEROVIÁRIO,
NASCIDO EM, SÃO PAULO, SP NO DIA (23/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO EUGENIO FERREIRA COELHO E DE SONIA
PINTO DE ABREU FERREIRA COELHO. LARISSA CAMACHO GYORFI AMIRALHE, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/12/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ORLANDO
GYORFI AMIRALHE E DE VANDERLEIA VALDECIR CAMACHO.

FRANKLIN FONTÃO FREIRE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHEFE DE FILA, NASCIDO
EM SÃO BENEDITO, CE NO DIA (18/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO TERTULINO FREIRE E DE FRANCISCA FRANCINETE
FONTÃO. TAISNARA ALVES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CUMIM, NASCIDA
EM SÃO BENEDITO, CE NO DIA (15/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PEREIRA PINTO E DE MARIA ELIANE ALVES DA SILVA.

DANILO DOS SANTOS PIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO EM
TOBIAS BARRETO, SE NO DIA (03/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DA CONCEIÇÃO PIREA E DE DULCILENE DOS SANTOS PIRES.
HORTÉLIA DA CHAGA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
SÃO MIGUEL DO TAPUIO, PI NO DIA (10/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO ABADE DA SILVA E DE MARIA VIEIRA DA CHAGA.

DANILO IZAIAS DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EXECUTIVO DE
VENDAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON IZAIAS CARVALHO DA SILVA E DE LÉLIA MOREIRA
DOS SANTOS SILVA. ELIELMA ROSA DE SOUZA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM BARRO ALTO, BA NO DIA (01/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA E DE EDINALVA ROSA
DE SOUZA.

CAIO FARIAS LEITE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO ROQUE, SP NO DIA (10/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALEXSANDRO LEITE DA  SILVA E DE SIMONE DA SILVA
FARIAS. EVELIN DA SILVA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (01/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE DAMIÃO DA SILVA ALVES E DE CELIA MARIA DA SILVA ALVES.

RAFAEL LIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MONITOR ESCOLAR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUIZ DOS SANT OS E DE MARILEIDE DE LIRA
GONÇALVES DOS SANTOS. SAMARA LINDQUIST, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEONEL CARLOS LINDQUIST E DE SARA LEITE
LINDQUIST.

ELISIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM NOVO HORIZONTE, SP NO DIA (20/11/1944), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FIGUEIREDO DOS SANTOS E DE JOAQUINA MARIA DE
OLIVEIRA. ANTÔNIA DA SILVA COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM CEARÁ MIRIM, RN NO DIA (08/12/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTÔNIO JERÔNIMO DA COSTA E DE MARIA AUGUSTA DA SILVA COSTA.

ELIEZER FRANCISCO PONTES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO
EM JABOATÃO, PE NO DIA (09/06/1948), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDGAR FRANCISCO PONTES E DE MATILDES RODRIGUES PONTES. MARIA
EDINEIDE VALENTIN DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS,
NASCIDA EM PACAJUS, CE NO DIA (21/07/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO VALENTIN DA SILVA E DE MARIA NELI DA SILVA.

ANDERSON ROCHESTER DE HOLANDA TAVARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
DE SISTEMAS, NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (22/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ROCHESTER ALVES TAVARES E DE
CRISTINA MARIA DE HOLANDA TAVARES. MAÍRA MARTINS ESTEVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (02/09/1994),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO PIMENTEL
ESTEVES E DE MÔNICA LOPES MARTINS ESTEVES.

MARCOS ANTONIO BRUNO SOARES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM ITAPAGE, CE NO DIA (14/02/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO SOARES NETO E DE JOSEFA BRUNO SOARES. DENIZE
VIRGINIA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM
MACEIO, AL NO DIA (13/08/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO.

SERGIO ALBERTO PINTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO ALBERTO PINTO E DE LUCILIA DE FATIMA QUEIJO PINTO. LUZ
DARY HERNANDEZ ALBA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM BOGOTA D.C - CUNDINAMARCA, COLÔMBIA NO DIA (17/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GEREMIAS HERNANDEZ BUITRAGO E DE TERESA
ALBA ROMERO.

JEREMIAS MENDES DE ASSUNÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (11/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO DE ANTONIO
MENDES DE ASSUNÇÃO E DE MARIA MARINA DE ASSUNÇÃO. ADRIANA FIGUEIREDO DE SOUSA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM JOÃO PESSOA, PB
NO DIA (09/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JÔNATAS DO NASCIMENTO SOUSA E DE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUSA.

AURÉLIO LIMA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE JURIDICO, NASCIDO
EM SENHOR DO BONFIM, BA NO DIA (25/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CESARIO MOREIRA DA SILVA E DE MARIA DAS NEVES
LIMA DA SILVA. CICERA VIEIRA DOS SANTOS FILHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
SECRETÁRIA, NASCIDA EM ORÓS, CE NO DIA (30/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO ANTONIO FILHO E DE MARIA VIEIRA DOS
SANTOS FILHO.

DOUGLAS CASTRO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA DOZE DE NOVEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA
(12/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO
GETÚLIO DE OLIVEIRA E DE MARIA LUIZA DA COSTA CASTRO DE OLIVEIRA. INGRID CORREIA
SANTINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (13/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO SANTINO
SOBRINHO E DE ANTONIA SILIANA CORREIA SANTINO.

ALEXANDRE DE SOUZA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE ELETRÔNICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALUISIO SILVA LOPES E DE FRANCICLEIDE SOARES DE
SOUZA. VITORIA DOS SANTOS SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (28/03/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUSCELINO SANTOS SOUZA E DE LUCIA MARIA DOS
SANTOS SOUZA.

VITOR DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (01/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS. IZABELA DE LIMA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO CAIXA, NASCIDA EM BOM CONSELHO, PE NO DIA (29/05/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CLÁUDIO SANTOS E DE
IZABEL DE LIMA SANTOS.

ANDRÉ FELLI ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO VIANEI ALVES E DE SILVIA MARIA FELLI ALVES. ISABELA FERNANDES
PINHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (06/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCELO DE ANDRADE PINHEIRO E DE FATIMA APARECIDA FERNANDES PINHEIRO.

FEDERICO FERRARI NIELSEN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM ARGENTINA NO DIA (18/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE HECTOR ALFREDO FERRARI E DE PATRICIA GRACIELA NIELSEN. JULIETA
GANDINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMUNICADORA SOCIAL, NASCIDA EM
ARGENTINA NO DIA (02/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE BERNARDO JOSE GANDINI E DE SILVIA SUSANA PAULINI.

VICTOR RASTEIRO CALDERON, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GUILLERMO ANDRES CALDERON ROMAN E DE ZILDA
RASTEIRO ROMAN. NATANNE FRANCINNE FREITAS RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/05/1994), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUAREZ ANSELMO RIBEIRO E
DE ELIANE FREITAS DA SILVA RIBEIRO.

LEONARDO DA SILVA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, NASCIDO EM POMBAL, PB NO DIA (23/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CLAUDIO MARTINS E DE AURINEIDE
SENA DA SILVA. MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/04/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO ROBER TO DE GODOY E DE
LAURA CERQUEIRA SILVA DE GODOY.

THIAGO MACEDO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDO
EM NATAL, RN NO DIA (01/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE ARNALDO TARGINO DA SILVA E DE MARIA APARECIDA DE MACEDO. JOSEFA
RISOMAR ALVES FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR, NASCIDA EM
POÇÃO, PE NO DIA (13/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E DE DAMIANA ALVES FREITAS.

LUCAS FERREIRA LIMA  DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/06/1995), RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO MANOEL DO NASCIMENTO E DE NILVA
FERREIRA DE LIMA. BARBARA CRISTINA LIRA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/07/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE CLEUDIMAR DE ALMEIDA
E DE SILVANIA MARIA LIRA.

LUCAS VINICIOS MIGUEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADOLFO RODRIGO MIGUEZ E DE MARIA APARECIDA MIGUEZ. MIRELLY
FONSECA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/08/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS E DE NIVEA DIAS FONSECA GOMES.

ED CARLOS APARECIDO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ELMIRIO FERREIRA DE LIMA E DE GENY DE SOUZA LIMA. LUCIANA
MEDEIROS DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO MEDEIROS DE LIMA E DE LUZINETE MARIA DA SILVA.

ERIVALDO DE JESUS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM MAIRI, BA NO DIA (14/11/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FLÁVIO DE JESUS SILVA E DE VALDELICE DE JESUS SILVA. ROSALIA JESUS DE SENA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ACABAMENTO, NASCIDA EM CAEM, BA NO
DIA (07/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ JOSÉ DE SENA E DE LUZIA MARIA DE JESUS.

SILVINO DOS SANTOS SOUZA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PADEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SILVINO DOS SANTOS SOUZA E DE MARGARIDA CATUABA DE OLIVEIRA.
JÉSSICA CRISTINA DA SILVA MACIEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (07/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE AMILTON MACIEL E DE CLAUDIA REGINA DA SILVA.

DANIEL FERREIRA MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
MECATRONICA, NASCIDO EM JALES, SP NO DIA (24/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MAURICIO SILVA MARQUES E DE SILVANA ALVES
FERREIRA MARQUES. VITTÓRIA GUERRA SALZANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VICENTE SALZANO JUNIOR E DE ANA PAULA
APARECIDA GUERRA AZEVEDO SALZANO.

WESLEY MARTINS MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPREENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILDO SANTOS MOTA E DE MIRALVA MARTINS SANTOS MOTA. FERNANDA
MACHADO ROSSETT NOGUEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO ROSSETT NOGUEIRA E DE CLAUDIA MACHADO NOGUEIRA.

GUSTAVO DEMOVIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DEMOVIS E DE MARIA BOROUSKA DEMOVIS. KATALINA NATASHA
KATONA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (11/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PETER MIKLOS KATONA E DE LUZIA KATONA.

ALEXANDER BORGES AUGUSTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
DE LOGISTÍCA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO AUGUSTO DOS SANTOS E DE ELIANA
DO CARMO BORGES DOS SANTOS. RAYSSE GEMINE OLIVEIRA MARTINS,  ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NASCIDA EM JANUÁRIA, MG NO DIA (07/
02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADONEL
MARTINS DOS SANTOS E DE VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS.

DANIEL CESAR BINDER, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (30/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WAGNER CESAR BINDER E DE IZABEL CRISTINA BINDER.
LIDIANE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (06/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSÉ LINO DE SOUZA E DE IZELDA ELEOTERO DE SOUZA.

ANDRÉ GASPAR LORENZINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANIMADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ALEXANDRE LORENZINI E DE MARIA DE LOURDES GASPAR LORENZINI.
FABIANA GONÇALVES CAMBA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATRIZ, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FÁBIO SANCHES CAMBA E DE CLARITA GONÇALVES SANTOS CAMBA.

DANILO ROCHA BARROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESARIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ VALDEMAR DE SÁ BARROS E DE ANA NERI ROCHA DE SÁ BARROS.
BEATRIZ MOURO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (07/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE PAULO FERREIRA LUIZ E DE IZILDA DA CONCEIÇÃO MOURO FERREIRA.

ATAIDE MACHADO JUNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM BRASÍLIA, DF NO DIA (21/04/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ATAIDE MACHADO E DE MARTA MARIA GONZAGA MACHADO. LUCELENA
LOURENÇO EIRAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SECRETARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (12/12/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MANUEL DE JESUS GOMES EIRAS E DE ALMERINDA DOS SANTOS LOURENÇO.

ALEXANDRE PEDON, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (13/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO PEDON E DE MARIA INÊS DE JESUS PEDON. DEBORA VENANCIO
RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/
02/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSWALDO
RIBEIRO E DE IRACEMA VENANCIO.

SILAS SILVA NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SILVANEY FLOR DO NASCIMENTO E DE MARIA JOSÉ DA
SILVA. RENATA SANTOS RACHED, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE LOJA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RENATO RACHED E DE MARY CELIA ABREU SANT OS.

FERNANDO LOURENÇO BIANCHI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO BANCARIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE
TOMAS TADEU BIANCHI E DE SOLANGE APARECIDA LOURENÇO BIANCHI. HANNY CRISTINA
MARIANO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SECURITARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (15/11/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANSLER MARIANO E DE ESTELA MARIA BOCHI MARIANO.

RESIDENCIAL RAPOSO TAVARES LTDA.
CNPJ nº 13.245.341/0001-79 – NIRE 32.225.084.251

Edital de Convocação Reunião Geral Extraordinária de Sócios
Convidamos os sócios da Sociedade para a Reunião Geral Extraordinária de Sócios que se realizará à Rua do Gasômetro, 275, Brás, 
São Paulo-SP., diante da impossibilidade de realização na sede da sociedade, situada à Rua do Gasômetro, 227, sala 1, Brás, São 
Paulo-SP, no dia 05.02.2020 às 10h00, em 1ª chamada, com ¾ do capital social votante, e em 2ª chamada, com qualquer número 
de sócios presentes às 11h00, com a seguinte Pauta: 1. Nomeação de administrador em decorrência do falecimento do sócio 
Oswaldo Carmona; 2.  Alteração do Contrato Social para adequação do número de administradores da sociedade; 3. Ingresso dos 
herdeiros e sucessores dos sócios falecidos; A presente convocação atende o disposto na Cláusula 9ª, § 1º, do Contrato Social, uma 
vez que respeitado o prazo mínimo de 8 dias para convocação dos sócios, bem como, o dia, local, horário e pauta da reunião. São 
Paulo, 08.01.2020 - Residencial Raposo Tavares Ltda. – Joannis Constantinos Athanassakis (Sócio Administrador).
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CBLA Emprendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 17/01/2020, às 10 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos
acionistas: (i) a proposta de redução do capital da Companhia de R$  248.851.610,86 para R$ 247.851.610,86, com a redução efetiva de
R$ 1.000.000,00, mediante o cancelamento de 1.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de titularidade da acionista Breof
Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, sem qualquer reembolso, uma vez que referidas ações representam parcela do
capital social pendente de integralização; e (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 247.851.610,86, dividido em 245.026.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”.
A presente Ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Kenneth Aron Wainer
-  Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimentos em Participações - Multiestratégia por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., por
Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, e Breof Partners Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.
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Companhia Müller de Bebidas 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

-

. Ricardo  
Gonçalves - Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 15/01/2020.           (21,22,23)

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ/MF nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35.300.535.936

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Dezembro de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 20 de dezembro de 2019 às 17h00min, na sede social da Rumo Malha Central S.A., localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
4100, Andar 15, Sala 05, parte, Itaim Bibi, cidade de São Paulo e Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente;
Lucas de Oliveira Ribeiro, Secretário. 3. Presenças: A totalidade dos conselheiros da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. 4. Convocação: Dispensada
em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes: 5.1. Em observância ao
disposto na alínea “o”, do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão de cédula de crédito bancário perante o FNO - Banco da Amazônia,
no valor de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), pelo prazo de 28 anos, com amortizações mensais e carência de 3 (três) anos, tendo como garantidora 
a sua controladora, ou qualquer outra que venha a substituir. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme,
e assinada por todos os Conselheiros. (Assinaturas:) João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente da Mesa e Presidente do Conselho, Daniel Rockenbach e Darlan
Fabio De David, membros do Conselho de Administração. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 20 de dezembro de 2019.  
Lucas de Oliveira Ribeiro - OAB/PR 100.071 - Secretário e Advogado. JUCESP nº 31.520/20-0 em 13/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária  Geral.

Companhia de Melhoramentos Capivari - CNPJ/ME nº 60.586.286/0001-60 - NIRE n. 35. 300.025.733
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/12/19

Data, Hora e Local: Aos 02/12/19, às 11 hs, na sede social Convocação e Publicações: Edital de Convocação e Aviso 
aos Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. publicados nos jornais “DOESP e “O Dia” nos dias 30/10/19, 
31/10/19 e 01/11/19. Mesa Diretora: Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld - Presidente; João Baptista de Mello Peixoto - 
Secretário. Instalação: Totalidade do capital social.Deliberações: 1 – A mesa informou que o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados, em 31/12/16, 31/12/17 
e 31/12/18, não foram publicados, em virtude de a Companhia enquadrar-se no disposto do artigo 294, inciso II da Lei 
6.404/76, alterada pela Lei 13.818/2019, pelo que os referidos documentos serão arquivados na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo junto com a presente ata. Colocadas em votação as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras da Companhia, as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. 2 - No que se refere 
à destinação dos resultados dos exercícios foram aprovadas, por unanimidade de votos, as propostas da Diretoria 
referentes a não distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em vista a apuração de prejuízos nos exercícios sociais 
encerrados em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, no valor de R$ 43.620,79, R$ 29.810,99 e R$ 65.773,68, respectivamente. 
3 – Prosseguindo, foram ratificados, por unanimidade de votos, todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da 
Companhia até a presente data. Por fim, por unanimidade de votos, foram reeleitos 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: Geraldo Gomide 
de Mello Peixoto Neto, CPF/MF nº 065.849.248-90; Heitor Penteado de Mello Peixoto, CPF/MF nº 004.325.398-91; 
Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld, CPF/MF nº 006.323.588-90; e João Baptista De Mello Peixoto,  CPF/MF nº 
378.159.388-68. 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. Nada mais. Jucesp nº 634.876/19-3 em 13/12/2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

Balanço patrimonial - 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nelson Ometto Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 05.932.684/0001-83
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial de 31/03/2019 e 2018.

Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do fl uxo de caixa (Em milhares de reais)

 A Diretoria Luiz Antônio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5

ATIVO 2019 2018
Circulante 10.364 16.559
Caixa e equivalentes de caixa 2.110 1.677
Partes relacionadas 8.161 14.817
Tributos a recuperar 86 65
Outros ativos 7 -
Não circulante 362.327 352.143
Investimentos em coligadas 350.696 340.330
Imobilizado 7.454 4.177
Propriedade para investimento 4.177 7.636
Total do ativo 372.691 368.702

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
Circulante 31 2.981
Fornecedores 6 15
Partes relacionadas 13 2.961
Salários e encargos a pagar 5 1
Tributos a recolher 6 4
Não circulante - 36
Partes relacionadas - 36
Patrimônio líquido 372.660 365.685
Capital social 60.000 60.000
Ações em tesouraria refl exos (23.433) (22.263)
Reserva de reavaliação 104.706 114.959
Reserva de lucros 231.387 212.989
Total do passivo e do patrimônio líquido 372.691 368.702Receitas (despesas) operacionais 2019 2018

Despesas gerais, administrativas e outras (490) (478)
Resultado da equivalência patrimonial de investidas 31.774 48.799
Outras receitas, líquidas 266 274
Lucro operacional 31.550 48.595
Resultado fi nanceiro: Resultado fi nanceiro líquido 132 147
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 31.682 48.742
Impostos correntes 5 -
Lucro líquido do exercício 31.677 48.742

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 31.677 48.742
Ajustes ao lucro
Depreciação 183 182
Resultado de equivalência patrimonial de coligadas (31.774) (48.799)
 86 125
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e tributos a recuperar (28) (14)
Contas a pagar (52) (2)
Partes relacionadas - 12
Impostos a pagar (6) (323)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (13) (202)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos de coligadas 18.180 10.079
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 18.180 10.079
Fluxos de caixas das atividades de fi nanciamentos
Juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos (17.760) (9.687)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamentos (17.760) (9.687)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 433 190
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.677 1.487
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 2.110 1.677

(Em milhares de reais) 2019 2018
Lucro líquido do exercício 31.677 48.742
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado com derivativos - 
 hedge accounting de investida (8.884) (611)
Total do resultado abrangente do exercício 22.793 48.131

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - (Em milhares de reais) Ajustes de avaliação patrimonial Reserva de lucros
  Ações em Opções Reserva     Reserva de
 Capital tesouraria - outorgadas - de capital Deemed Hedge Outros  incentivos Lucros
 social  refl exo  refl exo refl exo cost accounting refl exos Retenção fi scais acumulados Total
Em 31 de março de 2017 60.000 (9.070) 1.047 940 151.047 (5.427) (8.502) 150.147 17.379 - 357.561
Realização de reservas de lucros refl exa - - - - - - - (162) - - (162)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (2.007) - - - - 2.007 -
Constituição de impostos diferidos refl exos - - - - (1.648) - - - - - (1.648)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - (611) - - - - (611)
Refl exos de impostos diferidos em investidas refl exa - - - - (26.701) - - - - - (26.701)
Ajuste refl exo por aquisição e alienação de ações de emissão própria - (14.334) - (61) - - - - - - (14.395)
Ajuste por aquisição e alienação de ações de emissão própria - - (75) - - - - - - - (75)
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 406 - - - - - - - 406
Ajuste refl exo por opções ações exercidas por controlada - 22 (5) (4) - - - - - - 13
Ganho (perda) decorrente de variação de participação em investidas - (281) 27 23 2.677 (64) 5.297 - 160 - 7.839
Lucros distribuídos sobre retenção de lucros - - - - - - - (5.284) - - (5.284)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 48.742 48.742
Destinação do lucro:  Transferência para retenção - - - - - - - 43.199 - (43.199) -
Constituição de incentivos fi scais refl exa - - - - - - - - 7.550 (7.550) -
Em 31 de março de 2018 60.000 (23.663) 1.400 898 123.368 (6.102) (3.205) 187.900 25.089 - 365.685
Constituição de Incentivos Fiscais Refl exa - - - - - - - - 11.856 (11.856) -
Realização de Reservas de Lucros Refl exa - - - - - - - - - (38) (38)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (1.626) - - - - 1.626 -
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - (8.884) - - - - (8.884)
Outros refl exos de investidas - - (229) - 272 - - 229 - - 272
Adoção Inicial CPC 48 Refl exa - - - - - - - - - (63) (63)
Refl exo de mudança no plano de ações em coligadas - - (1.171) - - - - - - - (1.171)
Lucros distribuídos sobre retenção de lucros - - - - - - - (14.819) - - (14.819)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 31.677 31.677
Destinação do lucro: Transferência para Retenção - - - - - - - 21.348 - (21.348) -
Em 31 de março de 2019 60.000 (23.663) - 898 122.001 (14.988) (3.205) 194.670 36.946 - 372.660

Demonstração do resultado abrangente - em 31.03.2019 e 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO 
Nº0009087-92.2019.8.26.0008 O(A) MMA.Juiz(a) de Direito 
da 5ªVara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo,Dr(a). MÁRCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO IZZI, RG: 17.911.159, 
CPF: 063.795.908-62 e MARCIA DE LIMA IZZI, RG: 
16.635.142-8, CPF 055.893.038-77, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida 

-
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMA-
ÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
paguem a quantia de R$69.243,89,devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e hono-
rários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do Có-
digo de Processo Civil). Ficam cientes, ainda, que nos ter-
mos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcor-
rido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os 
executados, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugna-
ções. Será o presente edital, por extrato, afixado e publica-
do na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2019.   [21,22] 

29ªVara Cível Processo Digital nº:0076868-49.2019.8.26.0100 
-Cumprimento de Sentença-Condomínio Exequente:CONDO-
MINIO E EDIFICIO CALUX-Executado: Espólio de Aziz Calux 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA 
DA SILVA, Português, Solteiro, RG 624211R, CPF 
237.247.308-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMINIO E 
EDIFICIO CALUX. 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$ 160.733,68, 
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.                                                     [21,22] 

INTELIPOST CONSULTORIA E 
TECNOLOGIA DE LOGÍSTICA S.A.

CNPJ n° 19.337.462/0001-27- NIRE 35.300.486.188
COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVRO

Intelipost Consultoria e Tecnologia de Logística 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 
1.149, 13º andar, Consolação, CEP 01415-907, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 19.337.462/0001-27, com seu ato 
constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.486.188, comunica, para 
os devidos fi ns, que foi constatado o extravio do Livro de 
Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração 
nº 01 da Companhia, registrado na JUCESP sob nº 314663, em 
15/05/2018. A Companhia substituirá o livro extraviado com 
base nas cópias dos documentos arquivados em sua sede ou 
junto à JUCESP. São Paulo, 20 de janeiro de 2020. A Diretoria

EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

GERSON SOUSA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/03/1985, SUPERVISOR
OPERACIONAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE AUGUSTO JOSÉ DIAS E DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA; E LAIS
RAYANE DE LIMA GALVÃO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/04/1991, BANCÁRIA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ADILSON ALVES GALVÃO E DE ROSEANE BARBOSA DE LIMA.

WELLISON BARBOZA GONÇALVES COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/06/1995,
BARBEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ELIZANGELA BARBOZA GONÇALVES COSTA; E TAMARA JESUS PEREIRA DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/12/1994, RECEPCIONISTA, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GEORGE PEREIRA
DA SILVA E DE MARINEIDE MARIA DE JESUS.

JOILSON DE JESUS FREIRE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/06/1992, GARÇOM,
NATURAL DE BOA NOVA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MANOEL MESSIAS MOREIRA FREIRE E DE LAURITA MARIA DE JESUS FREIRE; E JAILMA
SOUZA COSTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/12/1994, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,
NATURAL DE JEQUIÉ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE VALDIK TOMAZ COSTA E DE MARIA GILZA SOUZA COSTA.

CARLOS AMÂNCIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/02/1981, PINTOR DE
AUTOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE GETULIO AMÂNCIO DA SILVA E DE IVETE SEVERINA SANTANA; E LUCIANA
APARECIDA SOARES DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 07/03/1983, DO LAR,
NATURAL DE EMBU - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS E DE SEVERINA SOARES DE BARROS.

FERNANDO ALVES DINIZ PEREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/01/1984, CIRURGIÃO
DENTISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE APARECIDO PEREIRA E DE MARCIA APARECIDA DINIZ PEREIRA; E
IHATTAMURY DE OLIVEIRA ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/07/1993,
CIRURGIÃO DENTISTA, NATURAL DE FRUTUOSO GOMES - RN, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ERIVALDO FELIX DE ALMEIDA E DE MARIA DAS
GRAÇAS DE OLIVEIRA ALMEIDA.

JORGE LUIZ LIMA  DE MELO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/06/1985, ENGENHEIRO
CIVIL, NATURAL DE CAMPO MOURÃO - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MELO E DE DORACINA DE ANDRADE DE
LIMA; E LUANA DOS SANTOS ALMEIDA, BRASILEIRA, NASCIDA AOS 23/10/1989, PSICÓLOGA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE SUELI DOS SANTOS ALMEIDA.

WALTER DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 30/06/1961, OPERADOR DE PRENSA,
NATURAL DE ITANHOMI - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE DÁRIO BENEVIDES DAMASCENA E DE JOSEFA FAUSTINA DA SILVA; E MARIA DAS
GRAÇAS SILVA BARBOSA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 26/07/1960, DO LAR, NATURAL
DE VERMELHO VELHO - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOSE JUSTINO DA SILVA E DE JOAQUINA COELHO DA SILVA.

CLAUDIO HENRIQUE MARTINS LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/09/1993, ANALISTA
DE ATENDIMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ ROSIVALDO NUNES LIMA E DE CLEONICE BERNANDES MARTINS
LIMA; E BRUNA SCHUCH VAZ, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/04/1995, ATENDENTE DE
LOJA, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE CARLOS EDUARDO VAZ E DE MARCIA APARECIDA FERRAZ SCHUCH VAZ.

WILLIAN PEREIRA COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/03/1990, GERENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE AGENOR LEMOS COSTA E DE MARIA DE LOURDES PEREIRA; E ANA
CAROLINE SIL VA SANTOS,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/06/1998,
DERMOCONSULTORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ISAIAS DE ARAUJO SANTOS E DE ROSENILDA DA SILVA.

RAIMUNDO GONÇALVES DA  SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 29/08/1970,
COZINHEIRO, NATURAL DE JUCÁS - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUIZ ALMEIDA DA SILVA E DE FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA; E DAIANE
ANTUNES DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/05/1986, COZINHEIRA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ALDIR ANTUNES DOS SANTOS.

ALISSON SEVERINO FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/09/1984, MOTORISTA,
NATURAL DE CARUARU - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SEVERINO JOSÉ FERREIRA E DE MARIA LEOPOLDINA DA SILVA FERREIRA; E ANA
PAULA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 07/03/1983, AUXILIAR DE COZINHA, NATURAL
DE LAGOA DOS GATOS - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE ANTONIO PAULINO DA SILVA E DE JOSEFA MARINALVA DA SILVA.

ALEXANDRE MOLINA GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/01/1996, EMPRESÁRIO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE REGIANE MOLINA GOMES; E FERNANDA APARECIDA ANDRADE LISBOA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 31/01/1993, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ELEUTERIO LISBOA E
DE ADRIANA VIEIRA DE ANDRADE.

ÉRICO DE SOUSA CAVALCANTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/11/1987, ANALISTA DE
PROJET OS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE E DE SONIA MARIA DE SOUSA
CAVALCANTE; E LORENA RIBEIRO DE PAULA SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/
03/1992, ENGENHEIRA ELETRICA, NATURAL DE CUIABÁ - MT, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE LOURIVALDO DE SOUSA RIBEIRO E DE SUELI SOARES DE
PAULA.

ADALBERTO JERONIMO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/06/1992, PORTEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANGELINA APARECIDA DA SILVA; E IVANI ELISANGELA DOS SANTOS SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/06/1979, AUXILIAR DE LIMPEZA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JORGE GOMES DA
SILVA E DE FLORENTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

JEFERSON DOS SANT OS BERNARDINO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/06/1989,
BANCÁRIO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE PEDRO BERNARDINO FILHO E DE INACIA DOS SANTOS RODRIGUES
BERNARDINO; E ERIKA PRATA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/04/1989, SECRETÁRIA
EXECUTIVA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ELIANE LEONOR PRATA.

PEDRO FEITOSA DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 03/10/1973,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE GENEZIO JOSE DO NASCIMENTO E DE MARIA SALETE FEITOSA DO
NASCIMENTO; E ANA CLÁUDIA RODRIGUES DOS SANTOS,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 03/11/1989, LÍDER DE ESTOQUE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS E DE ANA
SOARES DOS SANTOS.

WELLINGTON HENRIQUE DE FREITAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/10/1995,
CONTADOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JULIO CESAR DE FREITAS E DE ILDA DOS SANTOS DE FREITAS; E BRUNA
SALES DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/08/1996, CONTADORA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GILSON
BOMFIM DE SOUSA E DE ELAINE CRISTINA SALES DE SOUSA.

EDSON OLIVEIRA DOS ANJOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 27/08/1978,
SERRALHEIRO, NATURAL DE CUIABÁ - MT, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO FELIX DOS ANJOS E DE CIRENE DE OLIVEIRA DOS ANJOS; E ANA
LUCIA ANDRADE, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 15/01/1977, AJUDANTE GERAL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE FILOMENA MARIA ANDRADE.

LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/01/1983, MONTADOR
ELETRÔNICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE APARECIDO PEREIRA DE SOUZA E DE MARIA ISABEL RODRIGUES DE
SOUZA; E ANDREZA BARBOSA DA MATA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/01/1990,
BALCONISTA, NATURAL DE BOM JARDIM - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO LOURENÇO DA MATA FILHO E DE EROTILDES BARBOSA DA
MATA.

EDMILSON DA SILVA PERGENTINO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/07/1979, PEDREIRO,
NATURAL DE SANTA TERESINHA - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ JACINTO PERGENTINO E DE TEREZINHA MARIA DA SILVA; E MARIA DE
JESUS SANTANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/12/1974, PORTEIRA, NATURAL DE
MONTE SANTO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ANTONIO MANOEL DE SANTANA E DE MARIA JOANA DE JESUS.

FABIO HENRIQUE SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/09/1989, ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS E DE MARIA DE FATIMA CAMPOS DOS
SANTOS; E VANESSA CASTRO SILVA RIBEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/09/1991,
ADMINISTRADORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALDEVINO SILVA RIBEIRO E DE MARINEUZA CASTRO RIBEIRO.

WELBER MORAIS DE ASSIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/09/1990, ANALISTA DE
MARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARCOS WILSON SILVA DE ASSIS E DE CONCEIÇÃO APARECIDA MORAIS
DE ASSIS; E BRUNA ALVES DA COSTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/03/1991,
PSICÓLOGA, NATURAL DE POÇOS DE CALDAS - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO FRANCISCO DA COSTA E DE VERA LUCIA DA COSTA.

ANA LIMA DAMASCENA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, NASCIDA AOS 09/08/1981, PSICÓLOGA, NATURAL
DE RECIFE - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUCI
LIMA DAMASCENA; E ANCILA FRANCISCA DO NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 02/05/1979, PROFESSORA, NATURAL DE ACARAÚ - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO WALTER DO NASCIMENTO E DE ANTONIA MARIA DE
SOUSA NASCIMENTO.

THIAGO FERNANDO DE CARVALHO,  BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 20/07/1989,
TAPECEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE DANIEL DE SOUZA CARVALHO E DE ABIAEL MARQUES FERNANDO DE
CARVALHO; E SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/07/1977,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE BONITO - MS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GERALDO MEDEIROS DE ALMEIDA E DE MARIA DO CARMO
DE SANTANA ALMEIDA.

EVERALDO OLIVEIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/11/1983, COZINHEIRO,
NATURAL DE URUÇUCA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EROALDO OLIVEIRA SANTOS E DE ELENICE MARIANA DOS SANTOS; E LILIAN DE
SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/10/1985, COPEIRA, NATURAL DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MIRIAN DE SOUZA.

RICARDO SANTOS CHAGAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/12/1996, MANOBRISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ GOUVEIA CHAGAS E DE MARIA DAS DORES NASCIMENTO DOS SANTOS; E
GIOVANNA GRACIANO DE AQUINO,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/09/2001,
COMPRADORA, NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE FERNANDO VASCONCELOS DE AQUINO E DE ALESSANDRA
GRACIANO.

NATAN HENRIQUE DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/10/1992, CHEFE
EXPEÇAO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOAO FIDELES DE SOUSA E DE JAIRA VITALINO DE SOUSA; E CAMILA DE
PAIVA ALMEIDA FIUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/05/1995, PROFESSORA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
CLAYTON DOS SANTOS ALMEIDA FIUZA E DE ELIANA PEREIRA DE PAIVA.

MARCELO GOMES DOS SANTOS, BRASILEIRO, DIVORCIADA, NASCIDO AOS 02/12/1984, PORTEIRO,
NATURAL DE BARRA DO MENDES - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MANOEL MESSIAS INACIO DOS SANTOS E DE EDINALVA GOMES DOS
SANTOS; E LEIDIANE SOARES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/08/1985,
ARRUMADEIRA, NATURAL DE CAÉM - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE GELSON CATARINO DA SILVA E DE ELENITA SOARES DA SILVA.

ILSON DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/05/1992, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NATURAL DE ZÉ DOCA - MA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE DOMINGAS DA SILVA; E NILVANIA LAURENTINO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 14/11/1986, DE SER VIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE ALAGOA NOVA - PB,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE NILVADO LAURENTINO
E DE MARLEIDE MARIA LAURENTINO.

ANDRÉ SANTOS SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/07/1989, PROMOTOR DE VENDAS,
NATURAL DE CASTRO ALVES - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE SEVERINO PEREIRA SILVA E DE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA; E GESSICA
SANTANA SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/10/1995, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE SAPEAÇU - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE ELIELSON PEREIRA DOS SANTOS E DE VALMIRA DA SILVA SANTANA SANTOS.

EDMILSON PEREIRA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/05/1980, AUXILIAR GRÁFICO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MATEUS PINHEIRO LIMA E DE ANGELICA PEREIRA LOPES; E MARIA APARECIDA DE
MORAES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/04/1976, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS,
NATURAL DE PALMARES - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE CICERA MARIA DE MORAES.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 21/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B49905 - CONTRATO: 1026841437032 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA GENERAL JOSÉ DE ALMEIDA BOTELHO, 552,
APARTAMENTO 53, 5° ANDAR, BLOCO A, PARQUE MANDAQUI, CONDOMINIO
GREEN PARK, 8º SUBDISTRITO SANTANA. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA
DE GARAGEM PARA UM AUTOMOVEL DE PASSEIO, COM AUXILIO DE MANOBRISTA,
NA GAREM LOCALIZADA NO SUBSOLO DO REFERIDO CONDOMINIO, SÃO PAULO
- SP, CEP: 02422-090
MARIA LUIZA RODRIGUES , BRASILEIRA, SECRETARIA , DESQUITADA, CPF:
029.565.268-39, CI: 5483753 SSP/SP KATIA CRISTINA GONCALVES , BRASILEIRA,
BANCARIA, SOLTEIRA, CPF 083.372.778-82, CI: 17.841.527 SSP/SP

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

21 - 22 - 23/01/2020

RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da PARAÍSO EMPREENDIMENT OS
IMOBILIÁRIOS LTDA, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, ANDERSON SURANO MOURÃO, representante comercial, RG nº 11.901.000-
8-SSP/SP, CPF nº 142.201.538-61, e sua mulher TALITA MARCON MOURÃO, do lar,
RG nº 30.009.756-6-SSP/SP, CPF nº 289.187.598-27, brasileiros, casados no regime
da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta
Capital, residentes na Rua José Fernandes Caldas nº 140, apartamento nº 33, Bloco
01, Sacomã, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 21
(vinte e uma) prestações em atraso, vencidas de 10/03/2018, 30/05/2018 a 30/12/
2019, no valor de R$232.836,62 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis
reais e sessenta e dois centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje
no valor de R$233.300,44 (duzentos e trinta e três mil e trezentos reais e quarenta e
quatro centavos), que atualizado até 06/04/2020, perfaz o valor de R$266.893,88
(duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pela PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, para aquisição do imóvel localizado na Avenida Coronel José Pires de Andrade
nº 365, apartamento nº 14, Edifício Massimo Residence Nova Saúde, na Saúde – 21°
Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº
218.869. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis,
situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00
às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a
última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando
este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de
transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome da fiduciária, PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
nos termos do art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado
a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 20 de janeiro de 2020. O Oficial. 21, 22 e 23/01

9ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Central/SP
SENTENÇA - Reclamação: 1062356-78.2018.8.26.0100 - Interdição - Requerente: Iraci Pereira de Souza
Gomes e outros – Requerido: Adayr Camargo Pereira de Souza. Vistos. Iraci Pereira de Souza Gomes,
Carlos Wagner Pereira de Souza, Ana Maria Pereira de Souza Silva e Sidney Pereira de Souza, qualificados
na inicial ingressaram com o presente pedido de INTERDIÇÃO de sua genitora Adayr Camargo Pereira de
Souza alegando, em síntese, ser ela incapaz para os atos da vida civil em decorrência de doença de Alzheimer,
impossibilitado de gerir seus negócios e reger sua própria pessoa, situação esta sem condições de
recuperação. Processado o pedido, citado, a defesa foi apresentada por curador especial (fls. 63). O Ministério
Público opinou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. Efetivamente, a incapacidade da interditanda
está comprovada pericialmente pelo laudo apresentado às fls. 96/108, no qual o perito concluiu ser ela incapaz
para os atos da vida por apresentar comprometimento do raciocínio lógico. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a incapacidade para os atos da vida civil, de natureza patrimonial
e negocial, de Adayr Camargo Pereira de Souza, CPF 326.546.888-79, RG 04.178.701-8, viúva, brasileira,
pensionista, nascida em 27 de outubro de 1926, filha de Arthur Gomes de Camargo e Maria de Camargo,
portadora de comprometimento do raciocínio lógico. Nomeio curador(a) Iraci Pereira de Souza Gomes, CPF
088.499.418-03, RG 16.988.370-X, brasileira, casada, assistente administrativo, mediante compromisso.
Diante da existência de bens e rendimentos em nome da interditada, determino a prestação de contas pela
curadora, de forma anual, em autos apartados. Serve esta sentença, após o trânsito em julgado, como mandado
para registro da interdição no Cartório de Registro Civil do Subdistrito competente, para que o Oficial da
Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento. Em obediência
ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como
edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local,
na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional
de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada pela curadora, no prazo máximo de quinze
dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido
beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada, nos termos do artigo
98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera
confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal eSAJ do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada
enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Certificado o trânsito em julgado, anote-se o
necessário, bem como encaminhe-se à Justiça Eleitoral informações relativas à incapacidade civil, absoluta,
nos termos do artigo 15, incisos II e V, da Constituição Federal, fazendo-o de modo preciso e completo, delas
fazendo constar a qualificação completa do envolvido, sua data de nascimento e o nome completo dos genitores,
a fim de que sejam feitas as devidas anotações de suspensão dos direitos políticos para a respectiva inscrição
eleitoral, em cumprimento ao Comunicado CG. N524/2007. Servirá o presente, por cópia digitada, como termo
de compromisso e certidão de curatela definitiva, válida por tempo indeterminado, independentemente de
assinatura da curadora, para todos os fins legais à luz do artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Deverá
o curador imprimi-la diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento
em cartório. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de
estilo. Publique-se, registre-se e intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. São Paulo,10 de dezembro
de 2019. José Walter Chacon Cardoso - Juiz de Direito.
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Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 22/12/17. 22/12/17, às 9h45, na sede social. Presença:
Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; José Cyrillo Neto - Secretário. Delib-
erações: Aprovadas por unanimidade: 1. A renúncia, dos Srs.: Helmut José Ferraz Fladt; e Reginaldo Angelo da Silva, ao cargo Diretor
Presidente e Diretor Financeiro, respectivamente, conforme termos de renúncia apresentados nesta data, a serem lavrados no Livro de
Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Alteração, do cargo exercido na Diretoria pelo Sr. Rafael Freitas de Aguiar, de Diretor Vice-Presidente,
para Diretor Financeiro. 3. Eleição, para compor a Diretoria, dos Srs.: Marcelo Lourenço Jensen, para Diretor Vice-Presidente; e Luis
Henrique da Silveira Franciozi, para Diretor Presidente. Os Diretores fi cam, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo
termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício
de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. segundo a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por
lei de exercer a administração da Companhia. O mandato expirará em 28/4/18, data de término do mandato atual da Diretoria, nos termos
da RCA em 28/4/17, registrada na JUCESP nº 508.725/17-3, em 10/11/17. Nada mais. JUCESP nº 508.725/17-3 em 10/11/17. Flavia R. 
Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-20 -
NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 27/9/18. 27/9/18, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Fauze Bar-
reto Antun - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar a redução do capital social, por ser excessivo
em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$8.373.500,00, mediante o cancelamento de 8.373.500 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, dentre as quais (i) 4.500.000 ações encontram-se integralizadas na presente data; e (ii) 3.873.500 ações encontram-se
pendentes de integralização na presente data. Considerando que as ações canceladas não abrangem a totalidade das ações ordinárias, foi aprovado,
com o consentimento expresso do acionista Pátria Investimentos Ltda., detentor de 1 ação ordinária, como forma de evitar a sua exclusão, que a
totalidade das ações canceladas serão de titularidade do acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações.
O acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações receberá a restituição integral do valor correspondente
às ações canceladas já integralizadas, qual seja, R$4.500.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que
a redução tornar-se efetiva, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., sendo facultado o pagamento parcelado, desde que observado o prazo aqui
estabelecido. 1.1. O capital social passará de R$15.600.000,00, representado por 15.600.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para
R$7.226.500,00, representado por 7.226.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 1.2. A redução de capital social ora deliberada só
será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas pela Lei das S.A. 1.3. Após o
decurso do prazo para a efetivação da redução de capital, a administração da Companhia procederá à escrituração e assinatura dos livros de ações no-
minativas. 2. Aprovar a reforma do “Artigo 5º”, caput, do Estatuto Social, permanecendo inalteradas as redações dos seus parágrafos, que vigerá com a
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$7.226.500,00, representado por
7.226.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 600.248/18-5 em 28/12/18. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de RCA Realizada em 1/4/19. 1/4/19, às 9h45, na sede social. Presença: Totali-
dade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por
unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, de 28/4/19, até 28/4/20, o Sr. Luís Henrique da
Silveira Franciozi - Diretor Presidente; o Sr. Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e o Sr. Rafael Freitas de Aguiar - Dire-
tor Financeiro. Os Diretores fi cam, mantidos nos seus atuais cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro
de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do
artigo 147 da Lei das S.A. segundo a qual declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração.
Nada mai. JUCESP nº 242.342/19-0 em 3/5/18. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGO Realizada em 18/3/19. 18/3/19, às 11h, na sede social. Presença: Totalidade
do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário.  Deliberações: Por unanimidade: 1.
Foram aprovadas a prestação de contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/16 e 31/12/17. 2. Em razão dos resultados fi nais dos exercícios de 2016 e de 2017, foi deliberado que não haverá
distribuição de lucros e dividendos aos acionistas. 3. Foi consignado que, nos termos do §2º do artigo 9º do Estatuto Social, os atuais
membros do Conselho de Administração, cujos mandatos venceram em 30/4/17, permaneceram investidos em seus respectivos cargos até
a presente data. Foram reeleitos, para os seus respectivos cargos no Conselho de Administração, para um mandato de 1 ano, a vencer em
18/3/20: o Sr. Olimpio Matarazzo Neto - Conselheiro Presidente; e o Sr. Fauze Barreto Antun - Conselheiro Vice-Presidente. Foi eleito,
como novo membro do Conselho, para um mandato de 1 ano, a vencer em 18/3/20: o Sr. Antonio Fernando Checchia Wever -  Conselheiro
sem designação específi ca. 3.1. Os conselheiros ora eleitos foram, desde logo, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo
termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento,
nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão
impedidos por lei de exercerem a administração. 4. Foi deliberado que a remuneração global anual dos administradores estará limitada
à quantia de R$1.000,00 ao ano e que os administradores não terão participação nos lucros. Nada mais. JUCESP nº 215.565/19-8 em
18/4/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/ME nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGO Realizada em 22/10/19. 22/10/19, às 11h, na sede social. Presença: Totali-
dade do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por unanimidade:
1. Foi consignada a dispensa da publicação das Demonstrações Financeiras, nos termos do artigo 294, inciso II, da Lei das S.A., sendo que
uma cópia autenticada das Demonstrações Financeiras integra a presente ata como Anexo I. 2. Foram aprovadas a prestação de contas
dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18. 2.1. Foi con-
signado que não foi apurado lucro no exercício social encerrado em 31/12/18, restando assim prejudicada qualquer discussão a respeito
da destinação de lucro líquido e distribuição de dividendos referentes à referido exercício social. Nada mais. JUCESP nº 597.318/19-0 em
14/11/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-20
- NIRE 35.300.381.319 - Ata da AGE Realizadas em 3/3/15. 3/3/15, às 9h, na sede social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Alexandre
Borensztein - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações, aprovada por unanimidade: O aumento do capital social no montante de
R$ 3.400.000,00, passando de R$ 2.500.000,00 para R$ 5.900.000,00, mediante a emissão de 3.400.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. As ações são, neste ato, totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento
em Participações e serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30/4/17, tudo conforme o boletim de subscrição. A subscrição ora deliberada
constou com a devida anuência dos outros acionistas, que renunciam ao direito de preferência de subscrição das novas ações. Em decorrência das delib-
erações acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte e redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de
R$ 5.900.000,00, representado por 5.900.000 de ações ordinárias”. Nada mais. JUCESP nº 346.425/17-7 em 27/2/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-20 -
NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 25/7/12. 25/7/12, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio Ma-
tarazzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Deliberações: Aprovado, por unanimidade: Aumentar o capital social de R$1.237.500,00
para R$2.824.500,00, um aumento efetivo, de R$1.587.000,00, com a consequente emissão de 1.587.000 novas ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por ação. As ações ora emitidas são totalmente subscritas
pela acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações e serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30/4/13, con-
forme o Boletim de Subscrição. A subscrição ora deliberada ocorreu com a devida anuência dos outros acionistas, que renunciaram ao direito de prefer-
ência. Em decorrência o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é
de R$2.824.500,00, representado por 2.824.500 ações ordinárias.” Nada mais. JUCESP nº 498.966/16-1 em 23/11/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 21/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B49900 - CONTRATO: 1160141210899 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA COSTA BARROS, 2000, APARTAMENTO 22, 2°
ANDAR, BLOCO 7, EDIFICIO V.RIO BRANCO, CONJUNTO RESIDENCIAL
AMAZONAS, 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE. CABENDO-LHE UMA VAGA DE
GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 1 AUTOMOVEL DE PASSEIO,
COM USO DE MANOBRISTA, EM LOCAL INDETERMINADO, NA GARAGEM
COLETIVA, SÃO PAULO - SP, CEP: 03210-001 LILIAN REGINA COGO DE MOURA,
BRASILEIRA, PUBLICITARIA, CPF 075.448.828-45 CI: 16.223.154 SSP/SP

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

21 - 22 - 23/01/2020

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

PAULO CELESTINO SANTOS E PRISCILLA CABRAL DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM ITABUNA, BA, NO DIA 08/09/1997, FILHO DE
CAMILO CORREIA SANTOS E DE MARIA DE LOURDES ALVES CELESTINO SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/02/
1993, FILHA DE MANOEL CABRAL DE OLIVEIRA E DE MARIA DAS DORES CAVALCANTE OLIVEIRA.

ILDERNANDES SANTIAGO SILVA E IVONE SEVERIO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FORNEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SOLONÓPOLE, CE, NO DIA 05/08/1986, FILHO
DE JOSÉ FILHO DA SILVA E DE MARIA AURENE SANTIAGO SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMPREGADA DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM QUIXELÔ, CE, NO DIA 01/04/
1991, FILHA DE SEVERIO JOAQUIM DA SILVA E DE JOSEFA MARIA DA SILVA.

JEFERSON MARÇAL DE LIMA E VANESSA MENDES DE LIRA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ELETRICISTA AUTOMOTIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/05/
1989, FILHO DE MAURICIO ANTONIO DE LIMA E DE VERONICA RUFINO DA SILVA LIMA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/
12/1996, FILHA DE ANTONIO JOSÉ DA SILVA E DE JOSEFA MENDES DE LIRA SILVA.

DANIEL MARCHI GUERRA E NANDARA ALVES GONÇALVES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MECANICO DE AUTOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/10/1997, FILHO DE
JOSÉ MARCOS DA SILVA GUERRA E DE VILMA MARCHI GUERRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR VETERINARIO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/02/1997,
FILHA DE JOSÉ EUDES MOREIRA GONÇALVES E DE JOANA ALVES PEREIRA.

MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA E NILMA LIMA  SANTANA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM FEIRA DE SANTANA, BA, NO DIA 09/10/1993, FILHO DE
PEDRO GOMES DA SILVA E DE CLEONICE DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROMOTORA DE MERCHANDISING, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/10/1995,
FILHA DE GEDEÃO SOUSA SANTANA E DE NILZETE LIMA SANTANA.

THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA E AMANDA SILVA SANT OS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/05/1992, FILHO DE
JOÃO HENRIQUE DA SILVA E DE FLORA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SUPERVISORA COMERCIAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 08/10/1992, FILHA DE ADILSON GARCIA DOS SANTOS E DE IVANILDA SENA SILVA.

RONALDO ALVES BEZERRA E HEBE DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MEIO
OFICIAL DE CARPINTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/12/1976, FILHO DE
EDINALDO ALVES BEZERRA E DE VALDELITA MARIA DE AQUINO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM DIADEMA, SP, NO DIA 20/12/
1979, FILHA DE JOSE CARLOS DA SILVA FILHO E DE CANDIDA DE JESUS DA SILVA.

FRANCISCO DIOGO SOUSA SILVA E ANA PAULA PEREIRA DE CARVALHO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COBRADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/05/1990, FILHO DE
SEVERINO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA NOELSA DE SOUSA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/06/
1994, FILHA DE E DE MARCIA PEREIRA DE CARVALHO.

MATHEUS ALVES DUTRA E RAFAELA LEMOS DE ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
BALCONISTA DE FRIOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/12/1996, FILHO DE E
DE SEVERINA ALVES DUTRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/07/1998, FILHA DE VITORIO MOREIRA DE ALMEIDA E DE MARA DA
CONCEIÇÃO LEMOS.

EMERSON SOUZA DOS SANTOS E LILIANE VELOSO TENORIO DE MORAIS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, REPOSITOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/
07/1985, FILHO DE MANOEL NETO DOS SANTOS E DE MANIA ANTONIA CEDRO DE SOUZA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/05/
1996, FILHA DE JORGE TENORIO DE MORAIS NETO E DE MARIA LUSSIDALVA VELOSO DE MORAIS.

JOSÉ ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA E ARIANE JUVENAL DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE COZINHA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/05/
1985, FILHO DE JOSÉ CARLOS RAIMUNDO E DE LUZIA MARIA ANDRADE DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 22/01/1993, FILHA DE MARIO JUVENAL DA SILVA E DE ARACI JESUS DA SILVA.

LUCAS AGRIPINO DE OLIVEIRA E STEPHANI MOREIRA ALVES ESTEVAM. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/04/2000, FILHO DE
JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA E DE ANDREIA CRISTINA AGRIPINO DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/03/2000, FILHA DE
JOSÉ ALVES ESTEVAM E DE LUZIA MOREIRA LIMA.

WAGNER ROMÃO E CRISTINE APARECIDA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/12/1986, FILHO
DE JOSÉ ROMÃO FILHO E DE . ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/11/1983, FILHA DE JOSÉ BAR TOLOMEU DA SILVA E DE MARIA
APARECIDA GOUVEIA DA SILVA.

FLÁVIO DE JESUS E SIMONE APARECIDA ROMEU.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/05/1985, FILHO DE E DE ISALTINA
DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CABELEIREIRA, DIVORCIADA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/10/1975, FILHA DE MARCUS VINICIUS GRANADO ROMEU E DE MARIA
RITA ROMEU.

DAVI DE OLIVEIRA SILVA E TATIANE DE LIMA DE LUNAS FAUSTINO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRO, NASCIDO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, NO
DIA 06/02/1996, FILHO DE AGNALDO OLIVEIRA SILVA E DE ELIZETE DE OLIVEIRA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, VIÚVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/10/1989,
FILHA DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA E DE NEUSA DE LIMA.

MATHEUS DE OLIVEIRA E PRISCILA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR
LOGISTICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/04/1998, FILHO DE E DE MARIA DE
FATIMA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/06/1985, FILHA DE JACINTO MANOEL DA SILVA E DE CONCEIÇÃO
GOMES DA SILVA.

RENILDO CRISPIM BARBOSA E OLINTA DE ALMEIDA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM CANDEIAS, BA, NO DIA 17/09/1968, FILHO DE
REGINALDO QUIRINO BARBOSA E DE MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SANTO
ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, MG, NO DIA 18/02/1972, FILHA DE GERALDO DE ALMEIDA COELHO E DE
MARIA VICÊNCIA DOS SANTOS.

RODRIGO FERNANDES DE LIMA E SORAIA GISSELE DE SOUZA FERREIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COMPRADOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 04/03/1986, FILHO DE ALMIRO FERNANDES DE LIMA E DE MARIA ALVES SOUZA DE LIMA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, EDUCADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CAMPINA GRANDE,
PB, NO DIA 16/06/1988, FILHA DE JOSÉ RICARDO FERREIRA E DE MARIA HELENA DE SOUZA
FERREIRA.

LUCAS DE SOUZA GOMES E LUANA ABADE DO NASCIMENTO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LOGÍSTICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/09/1994,
FILHO DE MARCELO DE SOUZA GOMES E DE SIMONE IARA GOMES DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ENGENHEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/
08/1995, FILHA DE ADRIANY DE SOUZA NASCIMENTO E DE LUCIANA SOARES ABADE.

GUSTAVO DE ALMEIDA LACERDA E ISABELE LOPES DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CABELEIREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/11/2001, FILHO
DE FABIO DE MORAES LACERDA E DE VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/06/
2002, FILHA DE IZAIAS FRANCISCO DE SOUSA E DE VALDELINA LOPES DE SOUSA.

HIGOR HIDEK RODRIGUES KAMIMURA E MAIRA QUEIROZ LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MECANICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/08/1998, FILHO DE
AMERICO RODRIGUES KAMIMURA E DE LUIZA PEREIRA RODRIGUES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM CAÉM, BA, NO DIA 02/02/1995, FILHA DE REINALDO
PEREIRA LIMA E DE LUZINEIDE BISPO QUEIROZ LIMA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

RAFAEL  LISBOA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE SOFTWARE,
NASCIDO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (22/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO IVO PEREIRA E DE MARIA DE LOURDES LISBOA PEREIRA.
GIULIA PAOLILLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER GRÁFICA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (19/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO
PAULO PAOLILLO E DE VERA LUCIA DA SILVA PAOLILLO.

ANDRÉ LUIZ PRIETO BACARINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SANTOS, SP NO DIA (02/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
WALTER BACARINI E DE MARIA DO CARMO PRIETO BACARINI. MAYRA MATTA DE VALENTIN,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/02/
1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO VALENTIN E DE REGINA
CELIA MALULY MATTA DE VALENTIN.

ROSENILDO SEBASTIÃO DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO
EM PANELAS, PE NO DIA (14/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEBASTIÃO ANTONIO DE MELO E DE CECILIA QUITERIA DE MELO. GICELIA MARIA DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/
1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MANOEL  DA SILVA E
DE CELIA MARIA DA SILVA.

ANDREY DEKHTYAREV, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE, NASCIDO EM RUSSIA
NO DIA (14/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANDREY
DEKHTYAREV E DE OLGA DEKHTYAREVA. LETÍCIA PAULINO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO MARKETÓLOGA, NASCIDA EM GOIÂNIA, GO NO DIA (10/01/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO PAULINO DA SILVA E DE SÔNIA MARGARETE
ALVES.

DARX AMARAL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SUBDISTRITO INDIANÓPOLIS, SP  NO DIA (15/04/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALCYR AMARAL E DE ROSE MARY AMARAL. ANDREA
CARDOSO GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE PLANEJAMENTO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO NETO GOMES E DE ODETE ELVIRA CARDOSO.

EDGAR NOGUEIRA NOWACK, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EDGAR NOWACK E DE MARINA CASTRO NOGUEIRA ROCHA. MARIANA MENESES PAULON,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (28/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO
ANTONIO PAULON E DE ROSANA LUCIA MENESES PAULON.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

RAFAEL  FERREIRA PAGANOTI VIANA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR DE
MARKETING, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (18/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO FERNANDO PAGANOTI VIANA E DE
SONIA FERREIRA PAGANOTI VIANA. PÂMELLA ANNA IDALINO MORENO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ARTISTA PLÁSTICA, NASCIDA EM PAULO, SP NO DIA (02/11/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OLAVO MORENO E DE ROSA DE
LIMA IDALINO MORENO.

FERNANDO MINORU CAMPOS ANDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARIO ANDO E DE MARIA LUCIA CAMPOS ANDO. ALINE PERROTTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON RAMOS PERROTTI E DE ROSANGELA MARIA
CUNHA.

CHU KAN ON, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM CHINA NO
DIA (23/05/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CHU CHI KING E DE
GEE SHOU KWIN. ELISÂNGELA CRISALDA QUARESMA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (08/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO OSMAR DA SILVA E DE ZÉLIA CRISALDA
QUARESMA DA SILVA.

PEDRO SALA TÔRRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SALVADOR, BA NO DIA (26/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HÉLIO SOUZA TÔRRES FILHO E DE ROSANA CRISTINA SALA TÔRRES. STEPHANIE
CRISTINA GERMANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM BAURU, SP
NO DIA (10/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO ESTEFANO GEREMANO E DE IMILZA APARECIDA FIOROTTO GERMANO.

MARCELO WASHINGTON DE SOUZA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
NUTRICIONISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/11/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO JOAQUIM FERREIRA E DE TERCILIA DE
SOUZA FERREIRA. CARLOS EDUARDO DE LIMA JORGE,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO EM ARARAQUARA, SP NO DIA (09/02/1954), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OLIMPIO JORGE E DE MARIA DO
CARMO LIMA JORGE.

CAIO VINICIUS SILVA MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EDUCADOR FISICO
(AUTONOMO), NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FABIO BOMFIM DE AZEVEDO MARQUES
E DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. JULIANA NUNES FARIAS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO MASSOTERAPEUTA (AUTONOMA), NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/12/1994),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEONIDIO FARIAS DA SILVA E DE MARIA
JURACY NUNES DA SILVA.

FERNANDO HENRIQUE FERRARI REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SANTOS, SP NO DIA (22/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM VINHEDO, SP,
FILHO DE EXPEDITO HENRIQUE REIS E DE AGNES AGLAUCIR FERRARI REIS. ALINE ROMANELLI
QUINTANILHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (26/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE CARLOS EDUARDO FRANÇA QUINTANILHA E DE ROSANA LÚCIA ROMANELLI QUINTANILHA.

MATHEUS AMADEU DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO JOÃO DO MERITI, RJ NO DIA (31/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADRIANO ANTÔNIO DA COSTA E DE ROSANE
GONÇALVES BAPTISTA DA COSTA. KAREN LETÍCEA LAGO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO OPERADORA DE RASTREAMENTO, NASCIDA EM ÁGUA BOA, MT NO DIA (13/02/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DARCI LAGO
DOS SANTOS E DE NELI DOS SANTOS.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1101090-06.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando
Rodrigues Guerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Uildegran Avelino de Souza Santos, CPF
382.113.958-78, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Palio Fire Economy, cor prata, ano/modelo
2010/2011, placa NOW 5806, chassi 9BD17106LB5689285, apreendido em 19.04.2017, haja vist a o
inadimplemento do contrato de financiamento nº 30410-494641277. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0088118-79.2019.8.26.0100.  O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a MYUNG SOON JYUNG, CPF 233.673.558-01, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-
se a ré 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, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 23.894,98 (dezembro/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1013393-49.2017.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Henrique
Ribeiro Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Carolina Perez de Trimano, RG 12.165.281-6, CPF
112.000.838-73, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 74.004,72 (junho/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados nos anos letivos de 2013 e 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PRO-
CESSO Nº 1021003-97.2014.8.26.0100 (USUC 285) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e 
Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Manoel Martins ou Manuel Martins, Cremilda Martins, Valter Pereira de Oliveira, Bento Pereira da 
Invenção, Edson Tomas de Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Odete Pereira de 
Oliveira, Sonia Regina Barbosa de Oliveira, Antonio Barbosa de Oliveira Neto e Selma Saraiva 
Barbosa de Oliveira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Estrada do Sabão, nº 1.476, quinhão nº 19 Sítio dos Guedes 40º Subdistrito de 
Brasilândia - São Paulo SP, com área de 355,00 m², contribuinte nº 107.193.0056-7, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 16 de janeiro de 2020.  

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1002772-25.2014.8.26.0002 Classe: Assunto:Reintegração /
Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil Requerente:SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL Requerido:PHILLIPE ARTHUR ARAUJO VON BORRIES e outro EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002772-25.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu
Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KARIN ARAUJO VON BORRIES (RG 43235368 e CPF
310.981.908-23) que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, alegando em síntese: A requerida adquiriu Um
veículo marca FORD, modelo KA 1.0 8V FLEX 3P, ano fab./mod. 2009, combustível TOTAL FLEX (GAS/
ALCOOL), cor PRETO, chassi 9BFZK53A3AB175938, placa EMG3660, RENAVAM 0198685041. 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. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2020. (18 e 21/01)

IX - Vila Prudente Varas Cíveis 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019658-
66.2012.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz 
Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. Processo 0019658-66.2012.8.26.0009 Procedimento Ordinário Adjudicação 
Compulsória Maria Emilia Nogueira e outro - PRAZO DE 20 DIAS. O Doutor Luiz Fernando Pinto Arcuri, MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro Regional IX Vila Prudente, da Comarca de São Paulo SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MIGUEL 
TRANCUCCI, brasileiro, casado, do comercio, e sua mulher a Sra. DOLORES RODRIGUES TRANCUCCI, espanhola, do lar, 
ambos residentes e domiciliados na Rua João Antonio de Oliveira, 422, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário 
por parte de Maria Emilia Nogueira e outro, objetivando compelir o réu Euclides Rodrigues Cosme a efetuar a transferência 
(outorga de escritura definitiva) do imóvel sito da Rua Elfride, parte do lote 44, atual Rua Domingos da Bocaina, 50, Vila Prudente 
são Paulo SP, no 26º Subdistrito de Vila Prudente, transcrição nº 28.452 11º Oficial de Registro de Imóveis. Encontrando-se os 
réus em local incerto e não sabido, foi determinada 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, 
presumir-se-ão aceitos, pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.     [21,22] 

CNPJ/MF nº 10.763.227/0001-42 - NIRE 35.300.346.246
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003457-92.2015.8.26.0003 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 Fábio de Tal, Sebastião Tarcisio Silva, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059130-05.2017.8.26.0002 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 Gismal Francisco de 
Carvalho, CPF 074.102.688-08, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, 
objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 88.114,95 (out/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito do  
Termo de Ocorrência de Irregularidade n° 7234902. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a 
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Citação-Prazo 20 dias - Proc. 1007131-73.2018.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central 
Cível. Faz Saber a Energyway Controles Técnicos Ltda. ME, CNPJ 00.669.949/0001-89, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de 
R$ 72.314,81 (dez/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de 
energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel 
situado na Avenida Bom Pastor, nº 99, Jardim Bom Pastor, Santo André/SP (instalação 200469336 e cliente 0010324321). Estando a requerida em 

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

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº 12.237.204/0001-20
- NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGOE Realizada em 29/4/16. 29/4/16, às 11h15, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:
Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: Em AGO: 1. Aprovadas a prestação de contas
dos administradores, bem como as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15. 2. Em razão do resultado fi nal do
exercício de 2015, apurado nas demonstrações fi nanceiras, foi deliberado que não haverá distribuição de lucros e dividendos. 3. Reeleitos para compor
o Conselho de Administração, para um novo mandato de 1 ano, até 30/4/17: (i) o Sr. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; (ii) o Sr. Fauze Barreto
Antun - Vice-Presidente; e (iii) o Sr. Alexandre Borensztein - Conselheiro. 3.1. Os conselheiros ora reeleitos foram, investidos nos cargos mediante
assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de de-
simpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo a qual declararão, sob as penas da lei, que não
estão impedidos por lei de exercerem a administração. 4. A remuneração global anual dos administradores estará limitada à quantia de R$1.000,00 ao
ano e que os administradores não terão participação nos lucros. Em AGE: 5. Aprovada a retifi cação e a ratifi cação da ata da AGE de 22/7/10, registra-
da perante a JUCESP sob nº 320.438/10-7, em 2/9/10, para: 5.1. Retifi car o valor do aumento do capital social, que constou erroneamente em referida
ata como sendo de R$44.999.000,00, quando, na realidade, o aumento foi de R$30.436.500,00, e, retifi car o número de ações emitidas pela Companhia
em razão de tal aumento de capital social. 5.1.1. Assim, fi ca retifi cada a redação do tópico “deliberações”, para constar que: Os acionistas aprovaram
aumentar o capital social de R$1.000,00 para R$30.437.500,00, um aumento no valor de R$30.436.500,00, representado pela emissão de 30.436.500
ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação. As ações são, neste ato, totalmente subscritas pelo
acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações, o qual subscreve integralmente o aumento de capital, na quantia total de
R$30.436.500,00, representado pela emissão de 30.436.500 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, que serão integralizadas em
moeda corrente nacional até o dia 30/4/11, tudo conforme o boletim de subscrição anexo à presente. Em decorrência, o Artigo 5º do Estatuto Social
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$30.437.500,00, representado por 30.437.500 ações
ordinárias.” 5.1.2. Fica retifi cado também o Boletim de Subscrição que integrou a Ata como “Anexo I”, para que passe a refl etir a correta subscrição
realizada pelo acionista. O Boletim de Subscrição retifi cado e ora ratifi cado pelos acionistas integra a presente ata. 5.2. Ratifi car as demais deliberações
tomadas, bem como todos os atos societários dela decorrentes. 6. Aprovada a retifi cação e a ratifi cação da ata da AGE de 23/7/12, registrada perante
a JUCESP sob nº 449.067/12-9, em 15/10/12, para: 6.1. Retifi car os valores do capital social antes e após a redução de capital aprovada em referida
assembleia. 6.1.1. Fica retifi cada a redação do tópico “deliberações”, para constar que: Os acionistas aprovaram proceder à redução do capital social,
por ser considerado excessivo, de R$30.437.500,00 para R$1.237.500,00, com uma redução, portanto, no valor de R$29.200.000,00, mediante o
cancelamento de 29.200.000 ações ordinárias e restituição do valor aos acionistas. Considerando que as ações canceladas não abrangem a totalidade
das ações ordinárias da Companhia, foi aprovado, com o consentimento expresso dos acionistas Olimpio Matarazzo Neto, Luiz Otavio Reis de Ma-
galhães e Alexandre Borensztein, detentores de 1 ação ordinária cada, como forma de evitar sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas
serão pertencentes ao acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações. O acionista Pátria Real Estate II - Fundo de In-
vestimento em Participações receberá a restituição integral do valor correspondente à redução de capital ora aprovada, em moeda corrente nacional,
no prazo de até 12 meses a contar da data em que a redução tornar-se efetiva, nos termos do Artigo 174 da Lei nº 6.404/76, sendo facultado o paga-
mento parcelado desde que observado o prazo aqui estabelecido. Em razão da redução de capital, fi ca alterado o caput do Artigo 5º do Estatuto Social,
que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$1.237.500,00, representado por
1.237.500 ações ordinárias.” 6.2. Ratifi car as demais deliberações tomadas, bem como todos os atos societários dela decorrentes. 7. Aprovada a reti-
fi cação e a ratifi cação da ata da AGO de 30/4/13, registrada perante a JUCESP sob nº 265.371/13-2, em 18/7/13, para: 7.1. Levando em conta (a) a
retifi cação do valor do aumento do capital social da Companhia constante na Ata da AGE de 22/7/10 e (b) a consequente retifi cação dos valores que
constaram na Ata da AGE de 23/7/12 como sendo os valores do capital social antes e após a redução de capital aprovada em referida assembleia,
conforme aprovadas nos itens 5.1. e 6.1. acima, (c) o aumento de capital social, de R$1.237.500,00 para R$2.824.500,00, aprovado na AGE de 25/7/12,
cuja ata encontra-se em fase de registro perante a JUCESP, retifi car (i) o valor que constou na Ata da AGOE de 30/4/13 como sendo o valor do capital
social antes da redução de capital aprovada em referida assembleia; e (ii) o efetivo valor da redução de capital, que constou erroneamente na Ata da
AGOE de 30/4/13 como sendo de R$14.976.500,00, quando, o valor da redução de capital foi de R$2.001.000,00, uma vez que o capital social foi redu-
zido de R$2.824.500,00 para R$823.500,00. 7.1.1. Fica retifi cada a redação do tópico “deliberações” da Ata da AGOE de 30/4/13, referente às delibe-
rações tomadas em AGE, para constar que: Em AGE: Os acionistas aprovaram proceder à redução do capital social, por ser considerado excessivo, de
R$2.824.500,00 para R$823.500,00, com uma redução, no valor de R$2.001.000,00, mediante o cancelamento de 2.001.000 ações ordinárias. Consi-
derando que as ações canceladas não abrangem a totalidade das ações ordinárias da Companhia, foi aprovado, com o consentimento expresso dos
acionistas Olimpio Matarazzo Neto, Luiz Otavio Reis de Magalhães e Alexandre Borensztein, detentores de 1 ação ordinária cada, como forma de
evitar sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas serão pertencentes ao acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Parti-
cipações. A redução se realizará mediante (a) o cancelamento de 1.000,00 ações ordinárias não integralizadas até a presente data, emitidas a valor
unitário de R$1,00, e (b) o cancelamento de 2.000.000 de ações ordinárias subscritas e integralizadas, e restituição do respectivo valor ao acionista
Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que a
redução tornar-se efetiva, nos termos do Artigo 174 da Lei nº 6.404/76, sendo facultado o pagamento parcelado desde que observado o prazo aqui es-
tabelecido. Em razão da redução de capital ora aprovada, fi ca alterado o caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte e nova
redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$823.500,00, representado por 823.500 ações ordinárias.” 7.2. Ratifi car as demais
deliberações tomadas na AGOE de 30/4/13, registrada perante a JUCESP sob nº 265.371/13-2, em 18/7/13, bem como todos os atos societários dela
decorrentes. Nada mais. JUCESP nº 498.967/16-5 em 23/11/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata das AGOE Realizadas em 30/4/14. 30/4/14, às 15h, na sede social. Mesa: Olimpio
Matarazzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações por unanimidade:
Em AGO: (i) Aprovada a prestação de contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/13, tendo sido confi rmada a não distribuição de dividendos em função dos resultados apurados. (ii) Foram reeleitos para compor o
Conselho de Administração: para Presidente, o Sr. Olimpio Matarazzo Neto; para Vice-Presidente, o Sr. Luiz Otavio Reis de Magalhães; e
para Conselheiro, o Sr. Alexandre Borensztein. Os Conselheiros, estando presentes, declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. O mandato dos Conselheiros ora reeleitos será unifi cado e expirará em 1 ano a
partir da presente data, devendo os mencionados Conselheiros tomarem posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinatu-
ras do respectivo Termo no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos
146 e 147 da Lei nº 6.404/76. (iii) A remuneração global estará limitada à quantia de R$ 1.000,00 ao ano, e que não haverá participação
nos lucros. Em AGE: Aprovar o aumento do capital social no montante de R$ 1.676.500,00, passando o mesmo de R$ 823.500,00 para R$
2.500.000,00, mediante a emissão de 1.676.500,00 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00
cada. As ações são, neste ato, totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações e serão
integralizadas em moeda corrente nacional até 30/4/14, tudo conforme o boletim de subscrição. A subscrição ora deliberada constou com a
devida anuência dos outos acionistas, que renunciam ao direito de preferência de subscrição das novas ações. Em decorrência, o caput do
Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 2.500.000,00,
representado por 2.500.000 de ações ordinárias”. Nada mais. JUCESP nº 513/15-5 em 6/1/15. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ/MF nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 4/2/19. 4/2/19, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Fauze Barreto Antun - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Aprovaram, por unanimidade:
1. A retifi cação e a ratifi cação da Ata da AGE de 27/9/18, para: 1.1. Retifi car a redação relativa ao valor da efetiva redução do capital social,
que constou erroneamente como sendo de R$8.373.500,00, quando, na realidade, foi de R$7.407.500,00, e, retifi car o número de ações
canceladas. Fica retifi cada a redação do item “1.” do tópico “deliberações”, para constar que: 1. Aprovar a redução do capital social, por ser
excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$7.407.500,00, mediante o cancelamento de 7.407.500
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dentre as quais (i) 3.534.000 ações encontram-se integralizadas na presente data; e
(ii) 3.873.500 ações encontram-se pendentes de integralização na presente data. Considerando que as ações canceladas não abrangem
a totalidade das ações ordinárias, foi aprovado, com o consentimento expresso do acionista Pátria Investimentos Ltda., detentor de 1
ação ordinária, como forma de evitar a sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas serão de titularidade do acionista Pátria Real
Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. O acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de
Investimento em Participações receberá a restituição integral do valor correspondente às ações canceladas já integralizadas, qual seja, 
R$3.534.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que a redução tornar-se efetiva, nos termos do
artigo 174 da Lei das S.A., sendo facultado o pagamento parcelado, desde que observado o prazo aqui estabelecido. 1.2. Retifi car o valor que
constou como sendo o valor do capital social após a redução de capital aprovada em referida assembleia. 1.2.1. Fica retifi cada a redação
do item “1.1.” do tópico “deliberações”, para constar que: 1.1. O capital social passará de R$15.600.000,00, representado por 15.600.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$8.192.500,00, representado por 8.192.500 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. 1.2.2. Fica retifi cada a redação do item “2” do tópico “deliberações”, para constar que: 2. Aprovar a reforma do “Artigo
5º”, caput, do Estatuto Social, permanecendo inalteradas as redações dos seus parágrafos, que vigerá com a seguinte redação: “Artigo
5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$8.192.500,00, representado por 8.192.500
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 1.3. Ratifi car as demais deliberações previstas na Ata da AGE de 27/9/18, bem como
todos os atos societários dela decorrentes. Nada mais. JUCESP nº 600.248/18-5 em 28/12/18. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ nº
12.237.204/0001-20 - NIRE 35.300.381.319 - Ata de AGE Realizada em 26/2/19. 26/2/19, às 15h, na sede social. Presença: Totalidade
do capital social. Mesa: Fauze Barreto Antun - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Foi aprovado, por unanimi-
dade: 1. Aumentar o capital social de R$8.192.500,00, representado por 8.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
para R$13.192.500,00, representado por 13.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento efetivo, portanto, 
de R$5.000.000,00, com a consequente emissão de 5.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo
idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por cada ação. 1.1. As ações ora emitidas são totalmente subscritas
pelo acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, CNPJ/MF nº 10.912.885/0001-59,
representado por sua administradora, Pátria Investimentos Ltda., sociedade limitada, CNPJ/MF nº 12.461.756/0001-17, representada,
pelos seus diretores, os Srs. Antonio Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun, e serão integralizadas, em moeda corrente
nacional, em até 18 meses, a partir da presente data, conforme o Boletim de Subscrição que integra esta ata.  1.2. A subscrição ora
deliberada ocorreu com a devida anuência da acionista Pátria Investimentos Ltda., acima qualifi cada, que renunciou ao seu direito de
preferência de subscrição das novas ações. 1.3. Em razão do presente aumento do capital social, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social
fi ca alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integrali-
zado, é de R$13.192.500,00, representado por 13.192.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº
469.235/19-6 em 2/9/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1057944-80.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Compromisso Exequente: SLOT LOGISTICA LTDA Executado: Speed Trading Comercio e
Representação Ltda. e outro Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1057944-80.2013.8.26.0100. O Dr.
Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito da 35ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a SPEED
TRADING COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 13.787.982/0001-55) que SLOT
LOGISTICA LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 27.381,80.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 11 de julho de 2019. 21 e 22/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000388-46.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA BASTOS LTDA., CNPJ 03.961.344/0001-55, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RAINHA 
ELISABETH, que foi deferida a intimação por edital acerca da penhora realizada referente ao imóvel Apartamento nº 12, 
localizado no 1º andar ou 4º pavimento do empreendimento denominado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RAINHA 
ELIZABETH, situado na Rua Pinheiro Guimarães, nº 251, no 26º SUBDISTRITO-VILA PRUDENTE, onde está incluído o direito 
de uso de duas vagas na garagem coletiva do prédio, em locais indeterminados, Matrícula 168.319, do 6º Oficial de Registro de 
Imóveis de São Paulo. Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, a fluir após os 
vinte dias supra, para querendo ofereça impugnação no prazo de quinze dias, ficando nomeado como depositária. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                               [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0055816- 
07.2013.8.26.0100 (USUC 1050) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Alberto Guimarães, Claudete Jorge Ribeiro Bedim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reginaldo Freitas dos 
Santos e Ivanira Borges da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Dezoito de Fevereiro, nº 345 Vila Diva, Distrito Formosa - São Paulo SP, com área de 100,75 m², 
contribuinte nº 053.065.0088-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                  [21,22] 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0058360- 
65.2013.8.26.0100 (USUC 1096) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Germano 
Zunder, Tereza Zunder, Francisco Borges, Julio Frucchi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Isaac Chehaibar, Robert Chehaibar e Graziela Zlotmik 
Chehaibar ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Atílio Piffer, nº 
745/749 Casa Verde - São Paulo SP, com área de 1.081,75 m², contribuinte nº 306.095.0116-7, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.              [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1004006-76.2018.8.26.0010 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível,do Foro Regional X-Ipiranga,Estado de São Paulo,Dr(a).Luis Fernando Cirillo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER 
a(o) NÚBIA SANTOS DA SILVA, RG 844051713, CPF 283.624.068-79, que Marcelo Winther de Castro, RG 22.283.825-
5, CPF: 129.741.548-59, ajuizou ação comum para cobrança de R$ 5.749,90(jul/18), referente aos débitos sobre o apto. 
tipo 2 , nº 22, Palácio Colonial, integrante do Condomínio Independence Park, à Av. Dr. Gentil de Moura 856, Ipiranga, 
adquirido através de leilão, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo dos 20 
(vinte) do presente edital, apresente contestação, sob pena de serem aceitos os fatos, Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2019. [21,22] 
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