Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

SP
Nª 24.589

Preço banca: R$ 3,00

Banco do Brasil recebe título de
empresa brasileira mais sustentável
Fux suspende atuação do juiz de
garantias até decisão do mérito
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CNC: intenção de consumo das
famílias tem melhor janeiro desde 2015
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Durante a noite e a madrugada desta quarta-feira (22), a
cidade de Bogotá recebeu uma
operação de limpeza, reparação
e manutenção, para retirar destroços e limpar as ruas após manifestações. De acordo com a
Polícia Nacional colombiana,
cerca de 20 mil pessoas foram
às ruas na terça-feira (21), em
todo o país, protestar contra o
assassinato de líderes sociais e
indígenas e contra os recentes
escândalos de interceptações
telefônicas ilegais envolvendo
membros do Exército.
Os manifestantes também protestaram contra as
ações do Esquadrão Anti-distúrbios da Polícia colombiana (Esmad) nos protestos,
iniciados em novembro do
ano passado, quando um estudante foi morto por um agente do esquadrão.
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,18
Venda:
4,18
Turismo
Compra: 4,01
Venda:
4,35

EURO
Compra: 4,63
Venda:
4,63

23º C

período de 2011 a 2019, a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp)
fechou 31 contratos, que totalizam, em valores atuais, R$ 2,31
bilhões, dos quais R$ 1,73 bilhão
já foram pagos.
As obras do Programa de
Despoluição do Rio Tietê são

BNDES anuncia venda de
ações da Petrobras
Página 3

MP pede mais investigações
sobre incêndios em
Alter do Chão
Página 6
Secretaria de Saúde suspeita
de coronavírus em
Belo Horizonte
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Esporte

Estreia difícil não tira foco
e motivação de Collet para
tentar voltar ao topo
O paulista Caio Collet volta às pistas a partir desta quintafeira (23) para o início das atividades para a segunda etapa da
Toyota Racing Series, principal
campeonato de monopostos realizado na Nova Zelândia. No
total, serão cinco finais de semana seguidos de disputas, sempre em rodada tripla.
A etapa deste sábado e domingo (25 e 26) acontecerá no curto
traçado de 2,57 km de Teretonga
Park, em Invercargill. Aprogramação terá início com treinos coletivos na quinta-feira.
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CBAt convoca atletas para
o Pan-Americano de
Cross Country
A seleção brasileira que
disputará o Campeonato
Pan-Americano de Cross
Country, dia 29 de fevereiro, em Victoria, no Canadá,
já está formada. Daniel Ferreira
do
Nascimento
(ABDA-SP) e Tatiane Raquel
da Silva (IPEC-PR), campeões
dos 10 km da Copa Brasil Caixa de Cross Country, são os
destaques da convocação da
Confederação Brasileira de

Rafael Câmara estreia na
temporada 2020 na Itália

17º C

Noite

Principal campeonato de kart
do mundo por etapas, o WSK
começa neste final de semana e
o vice-campeão mundial Rafael
Câmara estará nessa disputa com
a equipe britânica Forza Racing.
O piloto de 14 anos fará sua primeira temporada completa na
categoria OK após diversas conquistas na OK Júnior e está bastante animado para esse desafio
na estreia em Adria, na Itália.
“Meu objetivo é começar da mesma maneira que começamos em
2019, quando conquistei o título do
WSK Super Master em Adria. Fiz uma
boa adaptação nas últimas etapas do
ano passado na OK e consegui andar
sempre rápido.
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Rafael Câmara

Atletismo (CBAt).
A seleção brasileira de
cross country será formada
por 12 atletas - seis homens
e seis mulheres. Foram selecionados os três primeiros colocados da Copa
Brasil Caixa de Cross
Country nas categorias
adulto e sub-20, feminino e
masculino, realizada em Serra, no Espírito Santo, no último dia 17/1.
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Curitiba Vôlei recebe
Sesi Vôlei Bauru
nesta quinta-feira

Etapa terá novamente três corridas neste fim de semana

Foto/Divulgação

Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Rio Tietê
O governo paulista gastou R$
1,73 bilhão, nos últimos oito
anos, para tentar despoluir o Rio
Tietê. Os dados, que foram divulgados na quarta-feira (22), fazem
parte de um levantamento feito
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).
De acordo com os dados, no

concentradas em 21 municípios
da Região Metropolitana de São
Paulo. Segundo o TCE, os trabalhos estão focados no aprimoramento e expansão da infraestrutura de saneamento básico, especialmente do esgotamento sanitário (coleta, transporte e tratamento de esgoto).
“As obras incluem diversos
serviços para construção de interceptores, coletores troncos,
redes coletoras e estações de tratamento de esgoto (ETEs), evitando que os efluentes cheguem
ao Rio Tietê sem o devido tratamento e, consequentemente, diminuindo o nível de poluição do
rio”, destaca o tribunal.
O levantamento do TCE faz
parte de uma ferramenta do tribunal chamada Painel do Tietê,
que mostra a evolução e resultados de todos os contratos feitos
para a despoluição do rio, e pode
ser acessada no Painel do
Tietê na internet.
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bal 100 avalia as dimensões
econômica, ambiental e social
de grandes companhias. Baseada em dados públicos publicados pelas empresas, a pesquisa considera 21 indicadores
de desempenho, entre os quais
gestão financeira, de pessoal e
de recursos; receita obtida de
produtos e de serviços com
benefícios sociais e/ou
ambientais; e desempenho da
cadeia de fornecedores.
O Banco do Brasil faz parte de índices de bolsas de valores que consideram empresas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social, como o Dow Jones
Sustentability Index, da
Bolsa de Nova Iorque, nas
categorias mercados globais e emergentes, o FTSE
Good Index Series, da Bolsa de Londres, e o Índice
de Sustentabilidade Empresarial da B3, antiga Bolsa de
Valores de São Paulo. (Agência Brasil)

Foto/ Ricardo Bufolin

Bogotá passa
por madrugada
de limpeza e
reparos após
protestos

Foto/ Rovena Rosa/Agência Brasil

Aumentou para 17 o número de mortes decorrentes da
infeção pelo novo tipo de coronavírus detetado na China,
confirmou na quarta-feira (22)
as autoridades do país. O número de pessoas infectadas
subiu para mais de 550. No
mesmo dia, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) reúne-se para decidir se deve
declarar uma “emergência de
saúde pública de interesse internacional”.
O balanço da progressão do
coronovírus foi divulgado pelas
autoridades de Wuhan, no centro da China, cidade onde o surto começou no mês passado.
A Comissão Nacional de
Saúde chinesa havia alertado
hoje que o novo tipo de coronavírus poderia “sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente”.
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Em 8 anos, governo
paulista gastou R$ 1,7 bi
na despoluição do Tietê

Foto/Divulgação

China tem
17 mortes
causadas pelo
coronavírus

O Banco do Brasil recebeu
o título de empresa brasileira
mais sustentável, ficando em
nono lugar entre as grandes
companhias globais. O ranking
foi divulgado durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial, evento que reúne
líderes mundiais e empresários em Davos, na Suíça, ao longo desta semana.
Elaborado pela empresa
canadense de pesquisas
Corporate Knights, o ranking
Global 100 lista as 100 grandes corporações mais sustentáveis do mundo. Ao todo,
7.395 empresas com receita
anual de mais de US$ 1 bilhão
por ano foram avaliadas.
Das 100 empresas do
ranking, 49 são da Europa, 29
dos Estados Unidos e do Canadá e 18 da Ásia. A América
Latina tem apenas três companhias na lista, todos do Brasil,
das quais o Banco do Brasil é
a única instituição financeira.
Lançado em 2005, o Glo-

Sesi Vôlei Bauru está em quinto lugar
A segunda rodada do returno da Superliga feminina 19/
20 terá início nesta quintafeira (23) com o duelo entre
o Curitiba Vôlei (PR) e o Sesi
Vôlei Bauru (SP). A equipe

paranaense jogará com o
t i m e d e Bauru (SP), às
21h30, no ginásio da Universidade Positivo, em Curitiba
(PR). O SporTV 2 transmitirá ao vivo.
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Governo de SP libera R$ 28 mi para
rede assistencial de 121 municípios
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada na imprensa de São Paulo desde 1993.
Na Internet, desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No Twitter, desde 2018, pela
conta @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
No maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil,
o vereador Eduardo Tuma (PSDB) é um dos mais jovens presidentes da História. O sobrinho do senador Romeu Tuma (falecido em 2010) valoriza o crescimento da bancada cristã protestante (evangélica)
.
PREFEITURA (SP)
Um dos mais jovens prefeitos de São Paulo Bruno Covas
(PSDB) segue em tratamento de um câncer, fato que não o afasta
da candidatura à reeleição em 2020. É neto do governador Mario
Covas (falecido em 2001) e sobrinho do vereador Mario Covas
(ex-PSDB no PODEMOS)
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada mais votada da História do Brasil (cerca de 2 milhões de votos em 2018), a advogada e professora de Direito Janaína Paschoal (eleita pelo PSL então Bolsonarista) defende candidaturas avulsas (sem precisar estar filiado a partido políticos)
pra disputar as eleições
.
GOVERNO (SP)
Carreira meteórica de João Doria, de candidato à prefeito de
São Paulo em 2016 - vencendo no 1º turno - à eleição pra governador do Estado em 2018, o agora dono de um repaginado PSDB
que ele chama de ‘liberal de centro’ segue em plena campanha
Presidencial pra 2022
.
CONGRESSO (BR)
Entre os 70 deputados federais (reeleitos e eleitos pela 1ª
vez pelo Estado de São Paulo) já estão em campanha por prefeituras em importantes cidades paulistas. Por exemplo, pra prefeitura de São Paulo, já tá em campanha o comunicador e deputado
Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (agora sem partido - fora do PSL) segue acreditando que pode ter mais do que pelo menos as 500 mil assinaturas (exigidas pela Justiça Eleitoral) pra fundar o seu “Aliança
PELO Brasil” até o final de março e assim poder disputar as eleições municipais em 2020.
.
PARTIDOS (BR)
O PT, ainda dominado pelo Lulismo, tá completando 40 anos
de fundação em fevereiro). Cada vez mais longe da igreja católica (co-fundadora em 1980), tentam se aproximar de igrejas protestantes (evangélicas). Em tempo: muitas tentaram e não conseguiram estar com o Bolsonarismo
.
HISTÓRIAS
Desde 1985 (quando da volta das eleições diretas pras Capitais - prefeitura de São Paulo) os eleitos foram: Jânio Quadros,
Luiza Erundina, Paulo Maluf, Celso Pitta, Marta (então Suplicy),
José Serra (PSDB), Gilberto Kassab (único reeleito), Fernando
Haddad, João Doria e o atual, Bruno Covas
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referência da liberdade possível. Recebeu a
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.cesar

cesar@cesarneto.com
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O Governador em exercício
Rodrigo Garcia e a Secretária
de Desenvolvimento Social,
Célia Parnes, assinaram na
quarta-feira (22), em Bragança Paulista, o repasse de R$
28,2 milhões para 121 municípios das regiões administrativas de Campinas e Sorocaba.
As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual
da Assistência Social (FEAS)
para os fundos municipais.
“O repasse do Fundo a Fundo é um momento importante da
história da assistência social no

Estado. O Estado vai continuar
fazendo a sua parte para que possamos olhar para trás, analisar e
ver que estamos avançando na
assistência social. São Paulo tem
que ser referência para o Brasil”,
disse Garcia.
Os municípios aplicarão o
dinheiro em uma rede de proteção que reúne 2.558 serviços
socioassistencias em 1.450 equipamentos públicos e privados.
A verba será repassada a cidades atendidas pelas Diretorias Regionais de Assistência
e Desenvolvimento Social

(DRADS) de Campinas (43
municípios), Piracicaba (27
municípios), Sorocaba (31
municípios) e São João da Boa
Vista (20 municípios).
“Uma firme parceria com os
municípios e o fortalecimento
da rede de proteção local são
essenciais para alcançar os indivíduos, resgatar sua dignidade e
seus vínculos familiares, além de
ampliar sua autonomia. Somente com uma gestão humanizada,
solidária e inclusiva dos governos estadual e municipal poderemos fomentar ainda mais

oportunidades às nossas cidades”, afirmou a Secretária.
De acordo com o Sistema
Único de Assistência Social, é
responsabilidade do Estado o
cofinanciamento dos serviços,
ações e programas socioassistenciais.
O repasse é realizado de
acordo com as ações definidas
no Plano Municipal de Assistência Social. Com isso, as Secretarias Municipais de Assistência
Social definem como alocar recursos estaduais de acordo com
a realidade local.

Governo autoriza repasse de
R$ 15 milhões para obras viárias
em Bragança Paulista
Na quarta-feira, (22), o
Governador em exercício Rodrigo Garcia e o Secretário de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, assinaram em
Bragança Paulista convênio autorizando repasse de R$ 15
milhões para que o município
melhore a infraestrutura em
vias que dão acesso à Rodovia
Fernão Dias, além da implantação de via perimetral. As intervenções estão estimadas em
R$ 29 milhões.
“Essas obras vão melhorar
a mobilidade urbana aqui de
Bragança e a qualidade de vida
das pessoas. Melhor mobilidade é mais tempo para as pessoas com a família, para o lazer”,
disse Rodrigo Garcia. “Hoje estamos anunciando duas etapas
desse anel viário, através da Secretaria de Desenvolvimento

Regional”, ressaltou.
O convênio firmado com a
Secretaria de Desenvolvimento Regional possui dois objetos. O primeiro é a melhoria e
o recapeamento da Rodovia
Municipal Aurélio Frias Fernandes, ligando a Rodovia Capitão Bardoíno (SP 008) à Rodovia João Hermenegildo de
Oliveira (SPA 009/010), proporcionando acesso à Rodovia
Fernão Dias. O segundo objeto é a implantação de Via Perimetral ligando as Rodovias
Estaduais SP 063 (Rodovia
Alkindar Monteiro Junqueira)
à SP 008 (Rodovia Capitão
Bardoíno).
“Bragança é uma estância e
ponto turístico em São Paulo.
Tem forte comércio, universidades e algumas indústrias importantes, além da agricultura

intensa. Os investimentos em
infraestrutura colaboram no
desenvolvimento de toda a região. As importantes vias melhoradas ajudarão tanto na ligação com o sul de Minas Gerais,
quanto no acesso ao Aeroporto de Guarulhos. Ganha a economia de Bragança e de São
Paulo”, afirmou Vinholi.
Doação de imóveis para a
Prefeitura
O Governo do Estado de
São Paulo doou definitivamente quatro imóveis para a Prefeitura de Bragança Paulista.
Três já estavam com permissão
de uso e abrigam serviços municipais.
Um deles é o Recinto de
Exposições Agropecuárias,
com quase 350 mil metros quadrados, onde acontecem even-

tos importantes da cidade,
como a Festa do Peão de Boiadeiro e a ExpoAgro.
Os outros imóveis são o
Centro de Saúde Dr. Lorenço
Quilici, a Creche Municipal
Professora Sylvia Ferraz Fernandes Olmo, inaugurada em
2019, e o prédio anexo a Escola Estadual Ministro Alcindo Bueno de Assis, onde a Prefeitura pretende instalar o Fundo Social.
“São áreas que a Prefeitura
tem a posse, mas não tem a titularidade e estamos regularizando. Inclusive uma delas,
com o objetivo de ampliar e,
eventualmente, buscar a Rede
de Reabilitação Lucy Montoro. Saio daqui com essa tarefa
de conversar com o Governador João Doria e o Secretário
de Saúde”, disse Garcia.

Educação qualifica supervisores e
diretores de escola do ensino integral
Cerca de 250 supervisores
e diretores de escola de todo o
Estado participaram de uma
formação técnica voltada ao
Programa Ensino Integral na segunda (20) e terça-feira (21),
em São Paulo. A atividade faz
parte das formações continuadas oferecidas na Escola de
Formação dos Profissionais da
Educação (EFAPE).
A iniciativa teve início com
palestras ministradas por integrantes da Secretaria da Educação, como o secretário executivo Haroldo Rocha e Bruna
Waitman, coordenadora de ensino integral na COPED. “As palestras situaram os profissionais sobre o ensino integral,
seus objetivos e suas melhorias. A ideia é que eles estejam

plenamente capacitados para
auxiliar professores e tirar dúvidas na volta das aulas”, explica Waitman.
Além de preparar profissionais para o novo modelo, a
formação está conectada com a
maior expansão do ensino integral da história de São Paulo.
Neste ano, o PEI (Programa de
Ensino Integral) estará presente em ao menos 664 escolas da
rede estadual, um aumento de
247 escolas no programa. A expectativa do Governo é ultrapassar 1,4 mil unidades de ensino até 2023.
O preparo dos alunos, professores e pais para o modelo
foi tema de workshops práticos
sobre os diferentes conceitos
do ensino integral, como aco-

lhimento, culminância, eletivas
e projeto de vida, os dois últimos partes integrantes do Inova Educação, nova política educacional paulista.
“É importante preparar os
dirigentes e supervisores para
quaisquer dúvidas que possam
aparecer. Faz toda a diferença o
regime de dedicação exclusiva de
40 horas semanais em uma única
escola para o professor, melhorando a qualidade das condições
de trabalho docente”, pontua a
dirigente Solange Merlini.
As atividades também promoveram a troca de experiências entre os dirigentes. Na sala
4, por exemplo, unidades de
Franca, Araraquara, Ribeirão
Preto e São Carlos puderam
trocar experiências e desafios

que serão preenchidos pelo ensino integral. Em outra sala, dirigentes e supervisores das escolas da capital puderam compartilhar suas visões.
“Eu não queria ficar de fora
desse movimento da educação
atual e não imaginava a dimensão dessa rede até vir para cá. É
um misto de encantamento com
desafios”, declara Tânia Nunes,
da Diretoria de Ensino Leste 4.
Tanto a expansão do Programa Ensino Integral como as iniciativas de formação da EFAPE
estão conectadas com o Inova
Educação. Componentes como
as eletivas e o projeto de vida
estarão em todas as escolas, não
somente as de tempo integral.
O início do ano letivo está marcado para dia 3 de fevereiro.

Em 8 anos, governo paulista gastou
R$ 1,7 bi na despoluição do Tietê
O governo paulista gastou
R$ 1,73 bilhão, nos últimos
oito anos, para tentar despoluir
o Rio Tietê. Os dados, que foram divulgados na quarta-feira
(22), fazem parte de um levantamento feito pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCESP).
De acordo com os dados, no
período de 2011 a 2019, a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp)
fechou 31 contratos, que totalizam, em valores atuais, R$ 2,31
bilhões, dos quais R$ 1,73 bi-

lhão já foram pagos.
As obras do Programa de
Despoluição do Rio Tietê são
concentradas em 21 municípios
da Região Metropolitana de São
Paulo. Segundo o TCE, os trabalhos estão focados no aprimoramento e expansão da infraestrutura de saneamento básico,
especialmente do esgotamento
sanitário (coleta, transporte e
tratamento de esgoto).
“As obras incluem diversos
serviços para construção de interceptores, coletores troncos,
redes coletoras e estações de

tratamento de esgoto (ETEs),
evitando que os efluentes cheguem ao Rio Tietê sem o devido
tratamento e, consequentemente, diminuindo o nível de poluição do rio”, destaca o tribunal.
O levantamento do TCE faz
parte de uma ferramenta do tribunal chamada Painel do Tietê,
que mostra a evolução e resultados de todos os contratos feitos para a despoluição do rio, e
pode ser acessada no Painel do
Tietê na internet.
O painel exibe ainda o resultado das medições da qualidade

da água feitas pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) ao longo dos anos e
do nível de saneamento básico
dos municípios em que o Tietê é
receptor da carga poluidora.
O Rio Tietê cruza a Região
Metropolitana de São Paulo e
percorre mais de 1.100 quilômetros, passando por 62 municípios ao longo de seu curso. As
nascentes ficam em Salesópolis,
no interior paulista, e a sua foz
no rio Paraná, na divisa de São
Paulo com Mato Grosso do Sul.
(Agencia Brasil)

Via Rápida Virtual tem 20 mil vagas
para cursos rápidos e gratuitos
O Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 20 mil vagas
em cursos gratuitos de qualificação profissional do programa
Via Rápida Virtual.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o
dia 30 de janeiro através do site
www.viarapida.sp.gov.br. No Via
Rápida Virtual, todas as aulas
são realizadas de forma online,

no modelo de Ensino à Distância (EAD), com curta duração
(80 horas).
São quatro cursos no total,
em áreas de gestão e tecnologia de informação, oferecidos
pela Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (UNIVESP): Gestão Administrativa;
Planejamento Empresarial; Lógica de Programação e Banco
de Dados.
Podem se inscrever candi-

datos que tenham idade mínima
de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São
Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número
de vagas, serão priorizadas as
pessoas desempregadas e com
baixa renda.
Serviço
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o
dia 30 de janeiro através do site

www.viarapida.sp.gov.br. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail, utilizando-se os dados pessoais informados no ato da inscrição.
As aulas têm previsão de início no dia 10 de fevereiro de
2020 e os cursos virtuais deverão ser concluídos até meados
de abril de 2020. Para receber
o certificado, o aluno deve
completar a carga horária completa do curso virtual.
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Brasil cria centro para indústria
4.0 no Fórum Econômico Mundial
Em parceria com o Fórum
Econômico Mundial, organização que reúne líderes e empresários de todo o mundo, o Brasil anunciou na quarta-feira
(22) a instalação do primeiro
centro de estudos e pesquisa
voltado para a indústria 4.0. O
secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e o
governador de São Paulo, João
Doria, participarão da solenidade em Davos, na Suíça.

Chamado de C4IR Brasil, o
centro entrará em operação ainda no primeiro semestre deste
ano. A entidade é uma parceria
público-privada entre o Ministério da Economia, o governo do
estado de São Paulo e empresas
de atuação global.
Segundo o Ministério da
Economia, o novo centro terá
como objetivo estimular a adoção de novas tecnologias e melhorar a inserção do Brasil nas
cadeias globais de valor (onde
indústrias de um país produzem

ou montam componentes para
fabricação em outros países),
ampliando a competitividade e a
produtividade das empresas brasileiras.
Entre as tecnologias da indústria 4.0, o centro pretende
estimular a adoção da internet
das coisas (em que objetos se
comunicam pela internet) e o
uso da inteligência artificial na
indústria. O centro procurará levantar os principais desafios
econômicos e sociais para a disseminação desses instrumentos,

propondo soluções.
A solenidade de lançamento
do C4IR Brasil ocorrerá no Centro de Congressos de Davos,
onde ocorre a reunião anual do
Fórum Econômico Mundial, às
18h no horário local (14h no
horário de Brasília). Pela ordem, discursarão no painel Marisol Argueta, chefe da América
Latina e membro do Conselho
Executivo do Fórum Econômico Mundial; o secretário Carlos
da Costa e o governador João
Doria. (Agencia Brasil)

China tem 17 mortes
causadas pelo coronavírus
Aumentou para 17 o número de mortes decorrentes da infeção pelo novo tipo de coronavírus detetado na China, confirmou
na quarta-feira (22) as autoridades do país. O número de pessoas
infectadas subiu para mais de 550. No mesmo dia, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) reúne-se para decidir se deve declarar
uma “emergência de saúde pública de interesse internacional”.
O balanço da progressão do coronovírus foi divulgado pelas
autoridades de Wuhan, no centro da China, cidade onde o surto
começou no mês passado.
A Comissão Nacional de Saúde chinesa havia alertado hoje
que o novo tipo de coronavírus poderia “sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente”.
O fato é que a maioria dos infetados são da província de Hubei, cuja capital é Wuhan - um importante centro de transporte
doméstico e internacional, e as autoridades apelam para que as
populações que não viajassem para esta cidade chinesa, por suspeitar ser o ponto originário do vírus.
“Basicamente, não vão para Wuhan. E aqueles que estão em
Wuhan, por favor, não saiam da cidade”, afirmou hoje Li Bin,
vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde da China.
A população residente também foi alertada para evitar multidões e encontros em espaços públicos.
OMS avalia hipótese de “emergência de saúde pública internacional”.
As autoridades chinesas confirmaram que a situação no país
está na fase “mais crítica” da prevenção e controle.
O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde
se reúne em Genebra, na Suíça, com vista para avaliar a situação
e a possibilidade de se declarar emergência de saúde pública internacional, assim como para determinar que recomendações para
controlar o coronavírus. (Agencia Brasil)

Atividade do comércio tem alta
de 2% em 2019, diz Serasa
A atividade no comércio registrou alta de 2% em 2019,
segundo levantamento divulgado na quarta-feira (22) pela
Serasa Experian a partir das
consultas ao seu banco de dados. Na comparação entre dezembro do ano passado e o
mesmo mês de 2018, foi registrada alta de 3,9%.

O aumento da atividade no
ano foi puxada pelo setor de veículos e autopeças, que teve alta
de 8,4% no ano e pelo ramo de
material de construção, com elevação de 4,6% em 2019. O setor de supermercados teve alta
de 0,6% . Enquanto acumularam
ao longo do ano pequenas quedas os setores de vestuário e

acessórios (0,6%) e moveis,
eletrodomésticos e eletreletrônicos (0,4%).
Também foi verificada uma
alta na atividade do comércio no
último Natal de 4,1% em relação ao período de 18 a 24 de
dezembro de 2018.
Segundo o economista da
Serasa Luiz Rabi, a queda na taxa

de juros melhorou o acesso ao
crédito. Ao longo de 2019, a taxa
básica de juros (Selic) caiu de
6,% para 4,5% “Além disso, com
o 13° salário e os saques do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, há um aumento pontual
da renda da população, que acabou gerando um bom desempenho”, explicou. (Agencia Brasil)

CNC: intenção de consumo das
famílias tem melhor janeiro desde 2015
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), medida pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), chegou a 97,1
pontos em janeiro, alcançando
seu melhor resultado para um
mês de janeiro desde 2015. Segundo a pesquisa, divulgada na
quarta-feira (22), em relação ao
mesmo período de 2019, houve
crescimento de 1,2%.
Com o ajuste sazonal, a ICF
apresentou uma retração mensal
de 0,3%. Apesar de ser a segunda consecutiva na série dessazonalizada, a queda foi menos
intensa do que a registrada
em dezembro de 2019 (-0,8%).
De acordo com o presidente
da CNC, José Roberto Tadros,
os números mostram que os consumidores estão cautelosos com
seus gastos no curto prazo, mas
representam um cenário mais otimista no longo prazo, além de
serem um indicativo de que a eco-

nomia brasileira deve ter um
2020 melhor que 2019.
“Os resultados estão alinhados com uma melhora da percepção econômica, já sinalizada pelo aumento da confiança
dos empresários do comércio,
que também teve seu melhor janeiro em anos. Os indicadores
medidos neste primeiro mês traduzem uma recuperação gradual, impulsionados pela inflação
baixa e redução nas taxas de juros”, afirmou, em nota.
Crédito
O item acesso ao crédito
apresentou aumento de 0,3% na
passagem de dezembro para janeiro, após queda de 1,2% em
dezembro. O indicador atingiu
91,7 pontos, o maior nível desde
maio de 2015. Na comparação
anual, o crescimento foi de 5,6%.
Segundo a CNC, a melhora
na percepção das famílias em
relação ao mercado de crédito

também pode ser observada pela
redução da quantidade de brasileiros que acredita que comprar
a prazo está mais difícil: 39%
contra 39,7% em dezembro e
40,5% em janeiro de 2019.
A parcela de brasileiros que
avaliou o momento como positivo para comprar bens duráveis
atingiu 34,6%, o maior percentual desde abril de 2015 e acima
dos 32,7%, observados no mês
anterior, e dos 32% registrados
em janeiro passado. Dos sete
componentes da ICF, este foi o
item que apresentou as maiores
variações positivas em ambas as
bases de comparação – mensal
(+3,3%) e anual (+7,4%) –, chegando ao melhor patamar desde
abril de 2015.
Renda
Outro destaque da pesquisa
foi o indicador renda atual, que
apresentou crescimento de
3,8% em relação a janeiro do

Bogotá passa por madrugada
de limpeza e reparos
após protestos

ano passado, chegando a 112,7
pontos e alcançando o maior
nível desde maio de 2015. O
item registrou retração no
comparativo mensal, com queda de 1,3%. O item emprego
atual contabilizou queda de
1,6% na passagem de dezembro para janeiro.
Segundo a economista da
CNC responsável pelo estudo,
Catarina Carneiro da Silva, essas
quedas podem ser explicadas
pelo fato de janeiro ser um mês
em que uma parte dos contratos
de empregos temporários é encerrada. “Normalmente, também
há uma redução de renda neste
período, visto que os funcionários não sentem os efeitos do
benefício do décimo terceiro e
da disponibilidade do saque do
FGTS, como em dezembro.
Além, claro, dos gastos sazonais
no início do ano, como IPTU,
IPVA e matrículas escolares.”
(Agencia Brasil)

Durante a noite e a madrugada desta quarta-feira (22), a cidade de Bogotá recebeu uma operação de limpeza, reparação e
manutenção, para retirar destroços e limpar as ruas após manifestações. De acordo com a Polícia Nacional colombiana, cerca
de 20 mil pessoas foram às ruas na terça-feira (21), em todo o
país, protestar contra o assassinato de líderes sociais e indígenas e contra os recentes escândalos de interceptações telefônicas ilegais envolvendo membros do Exército.
Os manifestantes também protestaram contra as ações do
Esquadrão Anti-distúrbios da Polícia colombiana (Esmad) nos
protestos, iniciados em novembro do ano passado, quando um
estudante foi morto por um agente do esquadrão.
Apesar das manifestações terem sido majoritariamente pacíficas, houve registro de vandalismo e confrontos com a polícia.
Lojas e comércios depredados, 15 postos de gasolina e 37 ônibus vandalizados, vidraças quebradas, pneus queimados e cercas
arrancadas, foram o resultado das manifestações de terça-feira(21) em Bogotá.
A prefeita da cidade, Claudia López, recém empossada, passou pela primeira grande provação de sua administração. Ela havia
anunciado que colocaria o efetivo do Esquadrão Anti-distúrbios
nas ruas como último recurso. Diante da ação de vândalos e dos
confrontos com a polícia, a prefeita ordenou a ação da força especial da polícia. Dos 20 pontos da capital em que houve protestos,
apenas em quatro o Esmad precisou intervir, disse a prefeita.
No twitter, López disse que “o que as pessoas viram ontem
não foi a Força Pública agindo violenta e excessivamente, mas
vândalos agredindo e atacando nossa polícia enquanto eles defendiam bravamente os cidadãos”.
Ainda no twitter, López divulgou balanço comparando os resultados da manifestação do dia 21 de novembro e as de terçafeira (21). Enquanto em novembro passado 102 ônibus foram
vandalizados, ontem foram 37. O número de feridos também diminuiu, de 100 para oito. (Agencia Brasil)

Restos a pagar caem 4,7% em 2020
e totalizarão R$ 180,7 bilhões
em 2014 (R$ 3,076 bilhões),
2015 (R$ 2,356 bilhões) e 2016
(R$ 2,185 bilhões). No entanto,
segundo o Tesouro Nacional,
havia gastos empenhados (autorizados) em 2007 que só foram
cancelados agora.
Os restos a pagar são despesas empenhadas num exercício,
mas não executadas até 31 de
dezembro, ficando para os anos
seguintes. Caso o resto a pagar passe pela fase da liquidação, quando o governo verifica se a compra ou o serviço foram executados e reconhece a necessidade de pagamento, a verba é considerada
processada. O decreto abrange
o cancelamento apenas de restos a pagar ainda não processados depois de dois anos.
Segundo o Ministério da
Economia, muitos restos a pagar não são executados por
problemas de projeto ou de licenciamento ambiental. Nessas situações, o dinheiro fica
vários anos empoçado – reservado, mas sem poder ser gasto

– pelos ministérios. Como os
gastos apenas estavam na fase de
autorização, a maioria dos projetos nem sequer saiu do papel,
informou a pasta.
Atualmente, do total de R$
180,7 bilhões em restos a pagar,
R$ 108,3 bilhões ainda estão na
fase de empenho. Os R$ 72,4
bilhões rest antes foram processados. Segundo o Tesouro,
houve redução de R$ 19,1 bilhões nas reinscrições de despesas de anos anteriores por
conta do mecanismo do decreto. Apesar da redução no estoque total, a inscrição de novos restos a pagar aumentou
R$ 10,2 bilhões de 2018 para
2019, de R$ 137,8 bilhões para
R$ 148,1 bilhões.
Segundo o Tesouro, isso
ocorreu por causa principalmente do descontingenciamento (liberação de recursos do
Orçamento) depois do leilão
do excedente da cessão onerosa do pré-sal, que rendeu R$
23,82 bilhões líquidos ao Tesouro depois da partilha com

estados e municípios e o pagamento à Petrobras. Como muitos órgãos não tiveram tempo
hábil para fazer licitações, a verba ficou para 2020.
O cancelamento automático
de restos a pagar ajudará o Tesouro a cumprir a regra de
ouro, que limita a emissão de
dívida pública apenas para investimentos ou para refinanciar o endividamento do governo. Para este ano, o Tesouro projeta insuficiência de
R$ 343 bilhões para o cumprimento da regra.
Parte da falta de dinheiro
será coberta com uma autorização especial para emissão
de títulos públicos que financiarão gastos correntes do
governo. Outra parte será coberta com medidas como o
remanejamento de lucros de
anos anteriores do Banco
Central e a devolução de títulos públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para
o Tesouro. (Agencia Brasil)

BNDES anuncia venda de ações da Petrobras
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou na
quarta-feira (22) a realização de
oferta pública global de ações
da Petrobras que pertencem à
instituição. A oferta tem valor
de até US$ 5,6 bilhões - equivalentes a R$ 23,5 bilhões - e
envolverá a alienação de até
9,86% das ações ordinárias da
Petrobras, entre oferta base e
“hot issue” (o lote adicional pelo
qual a companhia pode elevar o
volume de venda em até 20%,
dependendo da demanda pelos
papéis), informou o banco por
meio de nota. As ações preferenciais de propriedade do BNDES
não serão alienadas.

A oferta será feita no Brasil
e no exterior. Por isso, a operação foi registrada no órgão regulador brasileiro, a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM),
autarquia vinculada ao Ministério da Economia. O órgão equivalente nos Estados Unidos, a
‘Securities and Exchange Commission’ (SEC), também foi notificado.
De acordo com o BNDES,
a operação é resultado do programa de desinvestimento de
participações acionárias em
empresas listadas em bolsa de
valores da carteira do Sistema
BNDES. O objetivo do programa, iniciado em 2019, é reduzir o risco de mercado do ban-

co, permitindo o redirecionamento dos recursos para investimentos em áreas de maior
impacto para a sociedade,
como saneamento, mobilidade
urbana, educação e segurança.
Esse processo de desinvestimento já incluiu, nos últimos meses, a venda total de participações acionárias do BNDES
na Marfrig Global Food S.A. e
na Light S.A.. O BNDES tem em
curso, ainda, potencial oferta pública de ações ordinárias da JBS.
Oferta pública de ações
Outra decisão acionária encaminhada pela Petrobras à
CVM foi a oferta pública secundária protocolada pelo BNDES.

A oferta envolve a venda de até
734.202.699 ações ordinárias
de emissão da Petrobras e pertencentes ao banco.
O período de reserva das
ações da oferta brasileira se estenderá de 29 deste mês até 4
de fevereiro. A fixação do preço por ação acontecerá no dia
seguinte (5).
O início das negociações
das ações na bolsa de valores
deve ocorrer em 7 de fevereiro de 2020, em conformidade
com o previsto em regulamento. A data máxima da negociação vai até 6 de agosto. Não
houve ainda informação sobre
a data da oferta no exterior.
(Agencia Brasil)

Confiança da indústria
cresce 1,1 ponto na
prévia de janeiro
Foto/Agência Brasil/Arquivo

O novo sistema que prevê o
cancelamento automático de
despesas autorizadas há mais de
dois anos diminuiu o estoque de
restos a pagar (verbas de anos
anteriores) para 2020. Segundo
relatório divulgado na quartafeira (22) pelo Tesouro Nacional, o total de despesas de anos
anteriores autorizadas para este
ano soma R$ 180,7 bilhões, queda de 4,7% em relação ao estoque de R$ 189,6 bilhões registrado no início de 2019.
Em valores corrigidos pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), a
redução chega a 8,6%. O principal fator para a redução foi
o decreto em vigor desde o ano
passado que permite o cancelamento automático dos restos a
pagar autorizados há mais de
dois anos.
O decreto permitiu o cancelamento, em dezembro, R$ 11,7
bilhões de restos a pagar autorizados até o fim de 2016. A maior parte das verbas canceladas
refere-se a gastos contratados

A confiança dos empresários da indústria cresceu 1,1 ponto na prévia de janeiro deste ano,
na comparação com o resultado
consolidado de dezembro do ano
passado. Com isso, o indicador
chegou a 100,5 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos, segundo dados divulgados na quarta-feira(22) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O aumento da confiança foi
puxado pelo crescimento das
expectativas dos empresários
em relação aos próximos meses.

O Índice de Expectativas cresceu 2,4 pontos e atingiu 101,6
pontos, o maior valor desde junho de 2018 (102,3 pontos).
O Índice da Situação Atual,
que mede a confiança dos empresários no momento presente, recuou 0,3 ponto, para 99,3
pontos.
O resultado preliminar de
janeiro indica aumento de 0,4
ponto percentual do Nível de
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, para 75,5%.
(Agencia Brasil)
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Secretaria de Saúde
suspeita de
coronavírus em
Belo Horizonte
A Secretaria de Saúde de
Minas Gerais investiga suspeita do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de uma
mulher brasileira de 35 anos que
esteve recentemente na cidade
chinesa de Shangai e chegou a
Belo Horizonte no dia 18 de janeiro com sintomas respiratórios compatíveis com aqueles associados ao coronavírus.
O caso é tratado como suspeito e não como uma confirmação. A paciente foi levada ao
Hospital Eduardo de Menezes,
em Belo Horizonte, e as medidas assistenciais para redução
de risco foram tomadas. Segundo a secretaria, a paciente está
clinicamente estável.
A paciente relatou à equipe
de Vigilância em Saúde da secretaria que não esteve na região de Wuhan, na China, onde
foram registrados casos de
transmissão ativa da doença. O
caso segue sendo investigado
e os exames para confirmar ou
descartar a possibilidade de se

tratar do coronavírus estão em
andamento.
Apesar da investigação feita pela secretaria em Minas Gerais, o ministério da Saúde disse, em nota, que o caso “não se
enquadra na definição de caso
suspeito”. Ao fazer essa afirmação, a pasta considera o fato da
paciente não ter estado em
Wuhan.
“De acordo com a definição
atual da Organização Mundial
de Saúde (OMS), só há transmissão ativa do vírus na província de Wuhan”. O ministério
também esclareceu que está monitorando a situação e outras
medidas cabíveis serão tomadas assim que a OMS definir a
situação de emergência.
Os sinais e sintomas clínicos do coronavírus, também
chamado de pneumonia indeterminada, são, principalmente,
febre, dor, dificuldade em respirar em alguns pacientes e infiltrado pulmonar bilateral. (Agencia Brasil)

Integrantes do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) se
reuniram na quarta-feira (22),
em Brasília, com o presidente
Jair Bolsonaro, e pediram a recriação do ministério exclusivo para o setor. O encontro foi
transmitido a vivo na conta
oficial do presidente no Facebook. Ao assumir o governo,
no ano passado, Bolsonaro decidiu fundir os ministérios da
Segurança Pública e o da Justiça, resultando na pasta que
vem sendo comandada desde
então pelo ex-juiz Sergio
Moro.
Além de pedirem a recriação da pasta especializada, os
secretários estaduais pediram a
ampliação das verbas do fundo
nacional de segurança pública,
a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI),
de equipamentos de segurança
e a determinação, nos contratos de concessão, para que
operadoras de telefonia façam
o bloqueio de sinal de celular
em áreas de segurança, como
presídios. O presidente disse
que vai avaliar os pedidos “o
mais rápido possível”.
“A demanda passa aqui
passa pela isenção de IPI para
material de segurança, passa
pela questão de telefonia, pas-

Foto/ Carolina Antunes/PR

Secretários de segurança pública
pedem ministério exclusivo para área

Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública

sa por mais recursos, os fundos, e uma proposta que
os senhores trouxeram, que
seria a recriação do Ministério
da Segurança. (...) Estudaremos essas questões e daremos
uma resposta o mais rápido
possível”, afirmou Bolsonaro
após o ouvir o pleito dos secretários. O presidente estava
acompanhado dos ministros
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Participaram também os secretários
de segurança do Distrito Federal, Amazonas, Bahia,

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Pernambuco, Paraná, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.
Após a reunião, o secretário de Segurança Pública da
Bahia, Maurício Teles Barbosa, reforçou a expectativa dos
secretários por uma melhor interlocução do setor a partir da
criação de um ministério específico. “A gente quer ter
uma aproximação maior e que
os assuntos da segurança pública sejam discutidos de uma
maneira um pouco mais direta também com os secretári-

os”, afirmou. Ele também citou a necessidade do governo
federal aumentar sua participação na alocação de recursos
no
fundo
nacional
de segurança pública, a exemplo do que ocorre com os fundos nacionais de educação e
saúde, que somam centenas de
bilhões de reais, enquanto o da
segurança está atualmente em
cerca de R$ 250 milhões.
“Nós conseguimos, ao longo desses últimos anos, construir o Sistema Único de Segurança Pública e recriar o
fundo nacional de segurança
pública, mas ele precisa
ser condizente com as responsabilidades que nós temos a
serem enfrentadas, a exemplo
do que tem a saúde, um fundo
de R$ 100 bilhões, a educação, um fundo de R$ 20
bilhões, e a segurança pública
hoje dispõe, para o fundo nacional, de R$ 250 milhões a
ser distribuído entre os 27 estados. (...)O que a gente reivindica também é uma
maior participação nesses assuntos, maior participação financeira no custeio da segurança pública para que a gente
possa fazer frente a essa responsabilidade que nos
é delegada”, disse Barbosa.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Uster Technologies Sulamericana Ltda. - CNPJ nº 47.163.761/0001-28 - NIRE 35.201.160.683
Extrato do Distrato Social
Em 16/12/2019, as únicas sócias da Uster Technologies Sulamericana Ltda., assinaram o Distrato Social, resolvendo o quanto segue: (i) declarar que não desejam manter a Sociedade em atividade; (ii) consignar que o capital social da Sociedade de R$ 2.700.042,00, foi totalmente integralizado; (iii) declarar que a Sociedade não possui passivos
a pagar nem ativos a distribuir, exceto pelo saldo na conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A. no valor de
R$ 361.492,45, que foi integralmente alocado à sócia Uster Technologies AG, tendo em vista a participação irrisória da
sócia Uster Technologies Inc. no capital social; (iv) designar o Sr. Jobelino Vitoriano Locateli como liquidante, responsável por (a) obter certidões negativas da Sociedade diante de repartições públicas, se necessário; (b) cancelar registros, licenças e inscrições perante as repartições públicas; (c) arquivar o Distrato Social na JUCESP; (d) publicar o presente extrato do Distrato Social no DOESP e em jornal de grande circulação; e (e) guardar os livros e documentos da
Sociedade pelo prazo legal; (v) declarar a Sociedade extinta com efeitos após o registro do Distrato Social na JUCESP.
O Distrato Social foi registrado na JUCESP em 06/01/2020, sob nº 2.441/20-2.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidenta da PROVENCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO DE VENDAS, COBRANÇA E ÁREAS AFINS, convoca
seus sócios cooperados, em dia com suas obrigações para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 03/02/
2020, à Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29 – 7º andar – Centro – São Paulo- SP, sendo a 1ª convocação às 09:00hrs,
com a presença mínima de 2/3 dos sócios cooperados ou, em 2ª convocação às 10:00hrs, com a presença mínima
de 50% mais um de seus cooperados ou em terceira e última convocação, 11:00hrs, com o mínimo de 10 cooperados,
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Formas de remuneração por projeto de trabalho; 2) Definição de
regras para comissões ou prêmios de trabalho; 3) Esclarecimentos e votação de regras para DSR- Descanso Anual
Remunerado previsto da Lei 12.690/2012; 4) Disciplina, direitos e deveres dos sócios cooperados; 5) Planejamento
e resultado econômico; 6) Outros assuntos para fins de esclarecimentos não sujeitos a votação. São Paulo, 22 de
K-23/01
Janeiro 2020 Pula Regina Costa Presidenta

TYMOR IMÓVEIS LTDA.
CNPJ (MF) nº 14.243.879/0001-07 - NIRE nº 35.225.803.495 - Ata de Reunião de Quotistas
Data, Hora e Local - Às 10:00 (dez) horas do dia 30 de dezembro de 2019, na sede social, situada na Rua Salete, 279 - apto.
42A - Santana - São Paulo/SP; Quorum - Presentes os sócios representando a totalidade do capital social; Composição
da Mesa - Edson Fernandes Baltar, Presidente; Antônio Narciso Paiva, Secretário de mesa - ambos devidamente quali¿FDGRVConvocação - A necessidade de envio de comunicação prévia é ora suprida pela presença dos sócios detentores
da totalidade do capital social, nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406, de 2002, e, artigo 124 da Lei nº 6.404, de
1976; Ordem do Dia - Aprovação da redução do capital da sociedade e determinação de providências para atendimento aos
preceitos do artigo 1.082 e seguintes do Código Civil; Deliberações - Após a leitura e análise da 9ª alteração contratual da
VRFLHGDGH¿UPDGRHPGHMDQHLURGHFRQVLGHUDVHDQHFHVVLGDGHGHUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOSRVWRTXHH[FHVVLYR
HPUHODomRDRREMHWRGDVRFLHGDGHDSXUDGRHPGHGH]HPEURGHGH5 1RYHFHQWRVHGR]HPLOUHDLV 
para R$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais). Portanto, deliberaram os sócios pela aprovação unânime da referida
UHGXomRGHFDSLWDOGH5 VHLVFHQWRVHQRYHQWDHVHLVPLOUHDLV SURSRUFLRQDOSDUWLFLSDomRDTXHFDGDVyFLRWHP
direito na sociedade. Em seguida, também por decisão unânime dos sócios quotistas, foi determinada a implementação de
todos os atos para cabal efetivação da redução de capital deliberada, em especial pelo cumprimento dos comandos consWDQWHVGRDUWLJRHVHJXLQWHVGR&yGLJR&LYLOFRPDGHYLGDSXEOLFDomRGDSUHVHQWHDWDSHODLPSUHQVDR¿FLDOEncerramento e Aprovação da Ata - Nada mais tendo a deliberar, foram encerrados os trabalhos da presente reunião, dos quais
se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos presentes: Edson Fernandes Baltar, brasileiro, casado sob
regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrito no CPF sob nº 012.246.958-52 e RG nº 10.131.413-9, domiciliado na
Rua Pedroso, 407 - Bela Vista - São Paulo - SP, CEP: 01322-010; Oswaldo Luiz Figliolia Pacheco, brasileiro, divorciado,
engenheiro, inscrito no CPF do MF sob nº 672.251.288-68 e RG nº 6.688.706-9, domiciliado na Rua Pedroso, 407 - Bela
Vista - São Paulo - SP, CEP: 01322-010; e Antonio Narciso Paiva, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, administrador de empresas, inscrito no CPF do MF sob nº 473.477.598-20 e RG nº RG 5.364.090-1, domiciliado na
Rua Pedroso, 407 - Bela Vista - São Paulo - SP, CEP: 01322-010. Edson Fernandes Baltar - Presidente da Mesa, Antonio
Narciso Paiva - Secretário da Mesa, Oswaldo Luiz Figliolia Pacheco - Sócio-Diretor. Testemunhas: Michelle Tavares
Barbosa Andrade - RG Nº: 32.306.103-5, Marisa Eliane dos Santos Natal - RG Nº: 24.194.872-1.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012069-88.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA RITA ANDRES AMARO, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Alberto P. de Oliveira-ME, CNPJ 13.026.324/0001-40, na pessoa de seu representante legal e a Alberto
Pereira de Oliveira, CPF 003.716.648-45, que Tumi Locadora de Veículos Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando
o recebimento de R$ 3.114,32 (abril/2016), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito da locação do
veículo marca Chevrolet, modelo Prisma LT, placa EUP6618. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação
PORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSª
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem,
sob pena de constituirse de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª
São Paulo, aos 21 de outubro de 2019.
B 22 e 23/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077080-53.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SALET
S RESTAURANTE, CNPJ 48.559.405/0001-90, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando
ser credor do réu pela importância de R$ 76.789,63 (22/07/2019), representado pela operação de renegociação de dívida realizada com o réu
em 18/04/17, no valor de R$ 68.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
QUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªEFETUEªOªPAGAMENTOªDAªQUANTIAªDEª2ª  ªDEVIDAMENTEª
ATUALIZADA ªEªEFETUEªOªPAGAMENTOªDEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªCORRESPONDENTESªAªªDOªVALORªDAªCAUSA ªOUªAPRESENTEªEMBARGOSªAOªMANDADOª
MONITØRIO ªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#0#ª/ªRÏUªSERÈªISENTOªDOªPAGAMENTOªDEªCUSTASªPROCESSUAISªSEªCUMPRIRªOªDETERMINADOªNOªPRAZOª#ASOªNÍOª
CUMPRAªOªDETERMINADOªNOªPRAZOªEªOSªEMBARGOSªNÍOªFOREMªOPOSTOS ªCONSTITUIR SE ÈªDEªPLENOªDIREITOªOªTÓTULOªEXECUTIVOªJUDICIAL ªINDEPENDENTEMENTEª
DEªQUALQUERªFORMALIDADEª.OªCASOªDEªREVELIA ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076,
3ÍOª0AULO30ª ª% MAILªSPCV TJSPJUSBRª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªB 22 e 23/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013603-75.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ana Cristina Rodrigues
Hungria, CPF 115.413.157-23 e Maria Rodrigues Hungria, CPF 085.902.287-03, que Denise Baptista Neman, ajuizou uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, tendo como corréu Alberto Antônio Hungria, para cobrança de R$ 12.407,55 (set/2018), referente ao inadimplemento do
)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ONlSSÍOªDEª$ÓVIDAªEª/UTRASª!VENÎASª%STANDOªASªEXECUTADASªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAª
QUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAª
lCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªASªEXECUTADASª
NESSEª PRAZO ª RECONHECENDOª Oª CRÏDITOª DAª EXEQUENTEª Eª COMPROVANDOª Oª DEPØSITOª DEª ª DOª VALORª EMª EXECUÎÍO ª MAISª CUSTASª Eª HONORÈRIOS ª
REQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3
B 22 e 23/01

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AV VEREADOR
JOSE DINIZ, Nº 3753, AP. 154, CAMPO BELO SAO PAULO SP CEP 04603004
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
LUIZ CARVALHO VIANNA, CPF 28402421687 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP 13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
22 – 23 - 24/1/2020

APSEN Farmacêutica S/A

Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ƚĞŶĚĞŶĚŽ Ă ƉĞĚŝĚŽ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ >Ƶŝǌ ƵŐƵƐƚŽ DƺůůĞƌ Ğ >Ƶŝǌ ƵŐƵƐƚŽ DƺůůĞƌ &ŝůŚŽ͕ ĮĐĂŵ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐ Ă ƐĞ ƌĞƵŶŝƌĞŵ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ Ă ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ Ğŵ ϭǐ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕
ŶŽ ĚŝĂ ϯϬͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ ăƐ ϭϮ ŚŽƌĂƐ͕ ŶĂ ƐĞĚĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƐŝƚƵĂĚĂ ŶŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ ŶĂ ƐƚƌĂĚĂDƵŶŝĐŝƉĂůWE'ϯϰϵ͕ŚĄĐĂƌĂdĂďŽĆŽ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗͞ĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂ
ƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂĚĞĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĞŵĨĂĐĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͟. Ricardo
Gonçalves - Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 15/01/2020.
(21,22,23)

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Five Engenharia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.157.057/000148, com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo, na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 4053, sala
313-D, Tamboré, CEP 06543-001, e com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.396.065, comunica à praça e ao mercado em geral para
diversos fins o extravio do Livro de Registro de Ações, autenticado
em 22.09.2011 sob o nº94507, e do Livro de Transferência de
Ações, autenticado em 22.09.2011, sob o nº94509.
Diretoria da Five Engenharia S.A.
Santana de Parnaíba, 22 de janeiro de 2020.
Brulara Participações Ltda.
CNPJ nº 10.805.493/0001-90 - NIRE nº 35.2.23186031
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios
Hora/Data/Local: Às 15:00 horas do dia 16/01/2020, na Rua Tocantínia, 497, sala 2, São Paulo/SP. Presença: NAG Participações S/A,
NIRE nº 35.3.0032259-2 e CNPJ nº 07.135.085/0001-64, neste ato representada por seu Diretor, Nelson Abrão Grunebaum; e MAG Participações S/A, NIRE nº 35.3.0032258-4 e CNPJ nº 07.116.770/0001-43,
neste ato representada por seu Diretor, Mario Afonso Grunebaum,
únicos sócios da Brulara Participações Ltda., representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Mário Afonso Grunebaum;
Secretário - Nelson Abrão Grunebaum. Deliberação: “Aprovada,
por unanimidade” a redução do capital social da Sociedade em face
a crise econômica do país, nos termos do Artigo 1.082, inciso II e
artigo 1.084 do Código Civil. O valor da redução de R$ 1.000.000,00
divididos em 1.000.000 de cotas de R$ 1,00 cada, serão restituídos
aos sócios no prazo de 360 dias, podendo ser pago em parcelas, sendo R$ 500.000,00 divididos em 500.000 cotas de R$ 1,00 para o sócio
NAG Participações S/A e R$ 500.000,00 divididos em 500.000 cotas
de R$ 1,00 cada para o sócio MAG Participações S/A, Diante da redução acima, a Cláusula 4ª do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação: O Capital Social é de R$. 18.200.000,00 divididos em
18.200.000 cotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, tendo a seguinte distribuição entre os sócios:
1 - NAG Participações S/A. 9.100.000 cotas no valor de R$ 1,00 cada uma,
num total de R$ 9.100.000,00. 2 - MAG Participações S/A. 9.100.000
cotas no valor de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 9.100.000,00.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente
Ata que lida e aprovada vai assinada pelos sócios presentes. Mesa:
Mário Afonso Grunebaum - Presidente; Nelson Abrão Grunebaum
- Secretário. Sócios: Mag Participações S.A; Nag Participações S.A.

NCI ASSESSORIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. - CNPJ 20.015.099/0001-02 - NIRE 35228243466
- Reunião de Quotistas - Convocação - Data da 1ª
convocação: 31/01/2020. Horário: 9h30. Data da 2ª
convocação: 04/02/2020. Horário: 9h30. Local: na sede
social da Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento Ltda.
(“Sociedade”), na Avenida Paulista, 509, conjuntos 1.706
e 1.714, Bela Vista, São Paulo/SP. Matéria abordada:
Aprovação da contratação de DGM Tecnologia em Informática Ltda. para permitir que a Sociedade, via empresa
especializada e independente, prossiga com a manutenção,
operação e utilização do software de sua propriedade (KPIH).
São Paulo, 22/01/2020. Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda - Quotista.

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 ﬁns, 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

Jornal
ODIASP


$5 B!  '!!B&""$!C&!'"%&(!!!) EG 6*8EG-
- )9 : 70; - 3  : $ ,; - - / *; EG  A* +T ?+; 
@+ - ;  38 4    ? $  E6'(()(B)%F!!!'$#!G; 2* = =-
F?N*8*./-1*./;4N0-2*-DB('&";B&EN*?-&!'#G;,-,H-*
- H- =L $ +,H+  - U !'!!'B%B# -  1*- + * -; 1,-$
-; , 2* + !B -;  @* - B! - *,; ,*  -H4 *8-; / + 2*  04 ?L
L-*8-,+-;*+'C-;+4**?.H--12*;+,0--,M
- B!K - 0 - 1*./; *0 *  ?L; ,-- 2* 2*  ,+  N @
+(,+;--./+LN*-'KE*+,G+J;4,-,?
- 4  * 0./ -  ,8 *,;  J; L +- *- ,  -- *
,*+@L,;@1-,*4-&B&)F!'F&!&!

"9 : 70 - 3   -  + $  - - ./ 8  &! -   '!!!!)"$
%"&!'#%&(!!!&   - = - 0?; 6*78 -  - "9 : 70 - +  
-+$;@84633 <::O ;2*P+HH-;3+
0+?N*8*./-=*,/;4N0-07*:Q: RQA;  '( F
  ';-@4./&!''; ;?#=Q=)#B!'!#%';,,@1'"!&;-
@-*+ ,--  4+  -  2*- + * -; @ -@-  ./ , - ,
,  -H4 4 , - -$  ,,--   , , - 4+  ,+> - 2* E
B; I ' -   #''F(#; - ,  '!#B'F!)GS ,--; -;  ,8 - 'C -;  @* ,M  ,8
*,; @ ,; 4 , - ,*++$ + 0--  @ - / - -
 ./;  2*- L -- 0;  + 2* L +- *- , L  ,; @1-
,*4-&B&)F!'F&!&!


$5 &!  '!!%%C)$&(&!'C%&(!!!( EG 6*8EG-
-B9:70;-3:$?-3.;--/*;EG-=-O,;
 @+ - ;  35 =   -@.T  @+ -  E6 '"!!"&B'F!!!'$&!G  ++
6- - 0 -* E3 )&'&"''"%$%BG; 2* = =- F ? N*8* ./ - 1*./;
4N0-  2* - D '#'B";%C EN*? - &!'CG; ,- , H-* - H- =L +,H+
, - A U !!%!%()&C -  1*- + * -; 1,-$ -; , 2* + !B -;
@*-&!-*,;,*+-H4*8-;/+2*04?LL-*8-,+-;
* + 'C -; +4*+ * ?.+  H- - 12*; +,0-  -,M - B!K - 0 -
1*./; *0 *  ?L; ,-- 2*+ 2*  ,+  N @ + ( ,
+; - - ./ +L  N* - 'K E*+ , G  +J; 4 , - 0 +
,?   ,-- 4  2* 42*- N*-+ - D &);C)  D !;)C - 
,8 *,;  J L  , -; , 1; @1-  ,*4-  @+ -    - 
,----/*;!)--8+4-&!'#&B&)F!'F&!&!

 
      !!!"!##$%&&!'#%&(!"!)
*  *+,+ - . $ ./ - 0. 12*  3*-./ / * 1*-  
- 4    
 $ 5   &!      !!!"!##$%&&!'#%&(!"!)  
6*78--&9:70;-3<:$=*/;--/*; >-?+8
84;@+-;35=   = ;A)#B&)CCB$#;3BC%"")&"%$
&&; 2* ,  6*78; + - *+ ./ - *+,+ - .; +0- , 3*-./ / *; ,
,+-2*-D&#'&%;C!E-8F&!'#G-$H*+*/4-;+
-  C'B; I&; :; - ; @ -+-  *  
 , ; , 2* + 'C -;  @* - &!
- *,; @*  ,+; 4 , - -J - +* - '!K; ,+ - ?L -07
@1- + '!K  1,-./ - +-- - ,?  0./ 3  , 1*- -0- - 2*;
-  ,8 ,0   C&B -  +  ,+ 0*L; $  ,8 - 'C E2*8G -
, 2*; -,-+ - ,? * 0 +./; ,;  ,M, *; * +,*./ L
,-;,1;@1-,*4-@+- -,----/
*;!#-N-&!&!&B&)F!'F&!&!

  
     '!!B'C'$'&&!'%%&(!!!(   *  M $ ./ -
0. 2*  3*-./ / * 2*-  3, -* -   
$
5 &!  '!!B'C'$'&&!'%%&(!!!( EG 6*8EG--B9:70;-
3  : $ ? - 3.; - - / *; EG - =-  O,;  @+ - ;
 35 =  3, -* - E3 )!B!'%&)%$%(G; 2* 3*-./ / *; +-
- @7 0-- M - / * ? N*8* ./ M; , 4. - 2* - D
'"'B&;C&E+.-&!'%G;---./-0.-*;-+-0+4
 -8+4 - &!'C; ,  * - J >+ -  2*- + * -; @ -@-
 ./ , -; , 2* + 'C -;  @* - &! - *,; ,*  -H4 E@-  - *
,*G; - - ?L -07 2*0  CK - 0 - -H4 E "!' - G; *
@.+4;4,-0$+--++--1*0-,8*,;
 J; L +- *- ,  -- * ,*+  @;  +- -  &C"; :
-L,-;,1;@1-,*4-@+- -,-
---/*;'"--8+4-&!'#&B&)F!'F&!&!

CNP nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da APSEN Farmacêutica S/A, a reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, em primeira chamada às
13h30 e em segunda chamada às 14:00h, ambas no dia 31 de janeiro de 2020, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP: 04755-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: deliberar sobre a celebração da Escritura de Contrato de
Financiamento junto ao BNDES, em favor da Companhia. Aviso: Encontram-se à disposição, via Portal dos Acionistas, os documentos pertinentes à matéria
colocada em discussão. São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2020. Renato Spallicci (Diretor Presidente); Renata Farias Spallicci (Diretora de Assuntos Corporativos).
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ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL
CNPJ: 46.393.013/0001-79
ASSEMBLEIA GERAL ORGINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com as disposições do Estatuto Social, ficam convocados os
Associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 09 de fevereiro de
2020 (domingo), na sua sede da Associação, situada na Rua Santa Luzia, 74 Liberdade- São Paulo SP., em Primeira Convocação às 9:30 horas, com o quórum
mínimo estatuário ou, em segunda Convocação, às 10:00 horas; com qualquer número
de presentes, para a seguinte Ordem do dia: 1) Deliberar sobre a aprovação do
relatório de atividades, do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Deliberar sobre aprovação do plano de
atividades e da previsão orçamentaria para o ano de 2020; 3) Eleger os membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2020/2021 e 4) Deliberar sobre outros
assuntos de interesse geral.
São Paulo, 23 de janeiro de 2020.
Isao Sawada - Presidente
7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1027847-90.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA
BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) SEBASTIÃO REGINALDO DA
SILVA RODRIGUES, CPF 287.701.018-09, RG 50.403.153-3, que lhe foi proposta uma ação de
Cobrança pelo Procedimento COMUM CÍVEL por parte de CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA
LTDA., objetivando a cobrança de R$ 1.432,57 (maio/2019), referente inadimplemento das
mensalidades educacionais da sua filha Bárbara Almeida Rodrigues no período de novembro a
dezembro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 19 de dezembro de 2019.
2ª VARA CÍVEL DO FORO DE BARUERI-SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010308-27.2019.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela
Nudeliman Guiguet Leal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SURAMA KWIEK, Brasileiro, RG
54.012.279-8, CPF 424.149.268-13 e MILLE CRUZE KWIEK, RG 37260723, CPF 368.497.898-13, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E
MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos
termos do Art. 513, § 2º, IV, do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
27.840,38 (01/08/2019), devidamente atualizado, 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 os
executados, 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 Barueri, aos 09 de outubro de 2019.
2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008149-40.2015.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO CAMILO BUSSAB,
CPF 099.617.658-69, que lhe foi proposta uma ação de Consignatória de Aluguéis por parte de
SPONTES CONSTRUTORA LTDA., alegando em síntese que locou o imóvel de propriedade do
Requerido, localizado à Rua Roque Petrella, 709- Vila Cordeiro- CEP 04581-051. Cujo prazo de
vigência era de 18/05/2012 a 16/11/2014, e estava vigente por prazo indeterminado. Ocorre que a
Autora não tinha mais interesse em dar continuidade à locação em comento, deixando o imóvel em
perfeito estado, livre de pessoas e coisas e com os alugueres pagos, diante do exposto a Autora não
tem logrado êxito em entregar as chaves do imóvel ao Locador, ora requerido, bem como o
recebimento da caução na quantia de R$ 10.050,00 à época do contrato. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2019.

CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PROC 1048697-65.2019.8.26.0100 O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz da 30ª
Vara Cível - SP. Faz Saber a RUBBERFAST COMERCIO DEARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, CNPJ
sob o nº 11.796.238/0001-91, que ISAPERFIS DE ALUMÍNIO LTDA, ajuizou uma Monitória para o recebimento
de R$ 670.659,83 e não localizado o reqdo defere-se o edital, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, após o decurso do prazo do presente edital, proceder ao pagamento da quantia
especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do
valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo
apresentado os embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Afixe
e Publique-se na forma da lei.
J - 23/01
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1109791-19.2016.8.26.0100.A MMª. Juíza de Direito da 28ª
Vara Cível - Foro Central, Estado de São Paulo, Dra.Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER ao JINGAI LI, CPF 233.017.138-23, que foi ajuizada a ação de Procedimento Comum por parte da
BANCO BRADESCO SA, objetivando a cobrança de R$ 41.702,71, referente à Conta Corrente e Crédito
Parcelado, sendo que a cada a cada utilização é gerado um número 8750014151, Conta Corrente, 3420613628
e Crédito Parcelado, atualizados até 90/09/2016 e 26/08/2016, valores esse a ser devidamente atualizado até
o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários
advocatícios. Encontrando-se o Réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluir após os 20 dias
supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o Réu será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. São
Paulo, 30 de setembro de 2019.
23 e 24/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015537-77.2018.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VILMA GONÇALVES DE
CARVALHO PEREIRA, Brasileiro, RG 292579482, CPF 091.266.938-10, com endereço àAvenida Paranaguá,
1305, Ermelino Matarazzo, CEP 03806-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 648,00
representada pelos serviços educacionais referente ao mês de junho de 2017. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 18 de dezembro de 2019.
22 e 23/01

São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020
Galooli Flet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda.
CNPJ/MF 19.940.534/0001-26 - NIRE 33.209.716.701
Convocação
Ficam convocados, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.152 da Lei 10.406/02 (“Código Civil”), os senhores sócios
a se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31 de janeiro de 2020, às 10:00
horas, na Rua 21 de abril, nº 1.336, Brás, São Paulo/SP, CEP 03047-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (a) o aumento do capital social, mediante a capitalização de valores mantidos na conta de “Adiantamento
para Futuro Aumento do Capital”; (b) a tomada de empréstimo pela Sociedade e/ou aumento do capital social no
valor de R$ 2.000.000,00; (c) as contas da administração, o balanço patrimonial e de resultado econômico dos
exercícios encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; (d) reformulação do
Contrato Social; (e) alteração do Contrato Social, a fim de refletir as deliberações aprovadas na reunião; e (f) outros
assuntos de interesse de sociedade. Administradoras Mariana Urbano Farias e Vivian Naomi Maruyama Camanho.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0052507- 80.2010.8.26.0100 ( USUC 1169 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de Miranda , na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Hans Alleman, Alice Schreiner Alleman, Peter Venhoven, Rosana Ielpo Venhoven, Condomínio
Conjunto Residencial Alpino, na pessoa de seu síndico ou administrador José Paulo Pereira Muniz, Escola
Estadual Professor José Duarte Júnior, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Irinéa da Conceição Oliveira e Ivair Sírio de Oliveira
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre os imóveis localizados: a) Rua
Samarinda, nº130 - Cidade Dutra - lugar denominado Jardim Alpino - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São
Paulo - SP, com área de 4.196,39m², contribuinte nº178.014.0130-0; b) Rua Samarinda, nº130-A - Cidade
Dutra lugar denominado Jardim Alpino - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo - SP, com área de
2.863,16m², contribuinte nº178.014.0131-9; c) Rua Samarinda, nº130-B - Cidade Dutra - lugar denominado
Jardim Alpino - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo - SP, com área de 4.196,39m², contribuinte
nº178.014.0130-0;, 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 úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.
J - 23 e 24/01

Jornal O DIA SP
União Química Farmacêutica Nacional S.A.

CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Novembro de 2019
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
1. Data, Hora e Local: Ao 01 de novembro de 2019, às 16:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”ou“União Química”),
localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90, Centro, na Cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, CEP: 06900-000. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença dos acionistas titulares de
ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.
3. Composição da Mesa: Presidente, Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire; e Secretária, Juliana Olivia F. L. S. Martins. 4. Ordem do Dia: (i) analisar, discutir e
deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Claris Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. pela União Química Farmacêutica Nacional S.A.”
celebrado, em 01 de novembro de 2019 (“Protocolo de Incorporação”), entre a Companhia, como incorporadora, e a Claris Produtos Farmacêuticos do Brasil
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirama, nº 518, prédio 402, Sala 36, Parque
Industrial Daci, CEP 06785-300, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.455.073/0001-01, com seu
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.215.066.528, em sessão de 06 de abril de 1998 e última Alteração
do Contrato Social registrada perante a JUCESP, sob nº 379.222/18-8 em sessão de 08 de agosto de 2018 (“Claris”), como incorporada (“Incorporação”); (ii) analisar,
discutir e deliberar sobre a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., sociedade simples, por sua filial inscrita no CNPJ/ME sob
nº 61.366.936/0020-98, e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (“CRC/SP”) sob nº CRC-2SP 015199/O-6 e com estabelecimento
comercial na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-55, nº 930, Quadra 99, Lote 11, Salas 1113, 1114 e 1115, Setor Bueno, CEP 74215-070, como empresa
especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Claris pelo critério de valor contábil (“Empresa Especializada”); (iii) analisar, discutir e deliberar
sobre o “Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da Claris Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda.” elaborado pela Empresa Especializada (“Laudo de Avaliação”);
e (iv) analisar, discutir e deliberar sobre a Incorporação da Claris pela União Química, conferindo aos administradores da Companhia os poderes para a prática de
todos os atos necessários à efetivação da Incorporação (inclusive as providências para o arquivamento dos atos societários e sua publicação). 5. Leitura de
documentos e lavratura da ata: Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, uma
vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia. Foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. 6. Deliberações: Dando início aos trabalhos,
os acionistas examinaram as matérias constantes da ordem do dia, bem como os respectivos documentos. Ato contínuo, os acionistas titulares de ações
representativas da totalidade do capital social da Companhia, decidiram por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) aprovar o Protocolo de
Incorporação, o qual estabelece os termos e condições da incorporação pela Companhia da totalidade do patrimônio da Claris, sendo certo que o Protocolo de
Incorporação foi firmado pelos administradores de ambas as sociedades em 01 de novembro de 2019 e faz parte integrante da presente ata na forma de Anexo
I; (ii) ratificar a contratação da Empresa Especializada como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido da Claris, para os fins da
Incorporação; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação, por meio do qual a Empresa Especializada realizou a avaliação do patrimônio líquido da Claris pelo critério de
valor contábil, laudo esse que faz parte integrante da presente ata na forma de Anexo II e que deve permanecer arquivado na sede da Companhia; (iv) fazer constar
que o patrimônio líquido da Claris será integralmente vertido para a Companhia, a valor contábil, com base no balanço patrimonial da Claris levantado em 31 de
outubro de 2019, pelo montante de R$ 3.201.163,02 (três milhões, duzentos e um mil, cento e sessenta e três reais e dois centavos), devidamente aceito pelos
administradores e por todos os acionistas da Claris; (v) diante do acima exposto, autorizar a Incorporação da Claris pela União Química, sendo certo que o capital
social da Companhia não sofrerá alteração, uma vez que a União Química detém 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da Claris;
(vi) autorizar os administradores e/ou procuradores da Companhia a pratic

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, APARTAMENTO
153 , VILA CONSTANÇA, 15º PAVIMENT O 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
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GESTÃO E SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Associados Efetivos de Associação Médica de Gestão e
Saúde para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no Hospital
Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero, 1486, salas 01 e 02 da telemedicina, no
andar P1, nesta Capital, no dia 06 de março de 2020, das 08:00 às 17:00 horas
ininterruptamente, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição da
Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da Associação Médica de Gestão e
Saúde para o biênio 2020-2022. São Paulo 27 de janeiro de 2020. Dr. Walmyr Ribeiro
de Mello – Diretor Presidente.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGOCIOS E SERVIÇOS, com sede na Capital do Estado
de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1765 – 7º andar conj. 72 – Bairro Bela Vista CEP: 01311-200, São Paulo/SP, através de sua presidente em exercício, Sra. Cleide
Nunes Santana Geglio e dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 38, parágrafo
2º da Lei nº 5.764/71, pelo presente EDITAL e na forma de seu Estatuto Social,
CONVOCA a todos os seus cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos
termos do artigo 30° do Estatuto Social, que se realizará na Avenida Paulista, nº 1765
– 7º andar conj. 72 – Bairro Bela Vista - CEP: 01311-200, São Paulo/SP, em 03 de
fevereiro de 2020, em 1ª convocação às 18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados;
em 2ª convocação às 19h00, com a metade mais um dos associados; e em 3ª e última
convocação às 20h00, cuja realização depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta)
sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor
número, exigida a presença de no mínimo 4 (quatro) sócios para as cooperativas que
possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados, para deliberação de assuntos de
interesse da Cooperativa e de seus associados, conforme a seguir: ORDEM DO DIA:
I - Eleição do Presidente; II - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; IIIAlteração de endereço da sede. São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
Cleide Nunes Santana Geglio - Presidente

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA LUIZ
GRASSMANN, Nº 774, APARTAMENTO 11, DO TIPO I, 1º ANDAR, BLOCO 5,
RESIDENCIAL SAINT LOUIS, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP.
CABENDO-LHE O DIREIT O A UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM
COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO E A NIVEL DO TERREO, PARA A GUARDA
DE UM AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO MEDIO OU PEQUENO. SAO
PAULO SP CEP 05801050
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
CLAUDIO RUBENS SOARES, CPF 08570281897 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP
13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
22 - 23 - 24/1/202

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

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados A.P.S.R. - - T.U.T. - - Q.C.A.P. - - U.S.R.S. - - I.C. - - U.M.I.C. - - D.C.I.I. - - A.C.R. - - C.M.A.C. – B.B, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº. 0002329-61.1998.8.26.0549
(549.01.1998.002329), ajuizada por União (Fazenda Nacional). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia
28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fls. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 90.339 do 1ª CRI de Ribeirão Preto/SP. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 689.217,25 (Seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo em Dezembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados INDUSTRIAS MATARAZZO DE OLEOS E DERIVAODS LTDA (CNPJ nº 48.772.941/0001-70), MARIA PIA ESMERALDA MATARAZZO (CPF nº 271.253.438-72), ODECIMO SILVA, CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E
MERCANTIL AS (CNPJ nº 57.017.436/0001-00) expedido nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 0000164-17.1993.8.26.0549, ajuizado pelo exequente FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de
Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60%
(sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 6.439 do 1° CRI de Santa Rosa de Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 3.559.389,50 (três milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos
e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) Agosto/2019 – fls. 490/491.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado KIMIKI FUCUDA DELBUE, bem como os coproprietários ANTÔNIO ROBERTO DELBUE (CPF nº 074.530.928-33), VERA LUCIA DELBUE FONSECA (CPF nº 183.388.538-55), MOISES FONSECA (CPF nº 084.132.14858), PAULO CESAR DELBUE (CPF nº 299.367.658-00) expedido nos autos da Execução Cível, Processo nº. 0000078-21.2008.8.26.0549, ajuizado pelo exequente MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de
Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60%
(sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 7876 do 1° CRI de Santa Rosa de Viterbo – SP: AVALIAÇÃO: R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS), conforme fls. 92/93.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimações dos executados INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL CULTURAL E AMBIENTAL VALOREM (CNPJ nº 07.825.476/0001-00), INNOVARE COOPERATIVA EDUCACIONAL
(CNPJ 08.071.831/0001-66), LÚCIO DE OLIVEIRA (CPF nº 021.453.038-80), JANIRA DOS SANTOS HONÓRIO (CPF nº 301.993.208-45), INÁCIO JUNQUEIRA MORAES JÚNIOR (CPF nº 051.549.618-97), ROGERIO IÓRIO (CPF nº 043.039.078-55), bem como os credores hipotecários AKIRA
MATSUDA E SUA ESPOSA TAKAKO MATSUDA (CPF comum nº 745.968.888-68), bem como coproprietária VIVIANE NONATO DA SILVA (CPF nº 134.322.378-47) expedido nos autos das Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1021423-62.2015.8.26.0005, ajuizado pelo exequente KELLY DE
OLIVEIRA SILVA (CPF nº 292.581.728-92). O Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 65.459
do 14° CRI de SÃO PAULO- SP: AVALIAÇÃO: R$ 281.412,56 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado RAIMUNDO ALEIXO MONTEIRO (CPF nº 282.495.828-61), NORIVAL ANTONIO DA SILVA (CPF nº 525.049.998-87), ROSELI DUARTE DA SILVA (CPF nº 003.403.988-09), bem como credor fiduciário CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CPF nº 00.360.305/0001-04) expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0032576-52.2014.8.26.0100, ajuizado pelo exequente ROSA MARIA SANTOS MORAIS (CPF nº 086.806.248-02). A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 3.988 do 7° CRI de São Paulo – SP: AVALIAÇÃO: R$ 413.454,16 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ESPOLIO RENATO ADRIANI (CPF 495.319.058-00) e VERA LÚCIA GUARDIA ADRIANI (CPF 296.402.438-33), RENATO GUARDIA ADRIANI (CPF 170.175.538-61), ANA PAULA GUARDIA ADRIANI DA SILVA (CPF
176.377.018-40), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de ORDINÁRIA, em fase de Execução – Proc. 0023483-21.2012.8.26.0008 (008.09.209923-5) – movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARTHENON (CNPJ 03.571.793/0001-97). A Dra. Ana Claudia Dabus Guimarães
e Souza de Miguel, MM Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às
14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens
serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. AVALIAÇÃO: R$ 909.646,10 (novecentos e nove mil, seiscentos e quarenta e
seis reais e dez centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019.
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA., CNPJ 62.024.682/0001-20; ÁLVARO VERAS DA SILVA JUNIOR, CPF
023.296.438-61, BELMIRO MARCONI, CPF 231.338.488-87 E SUA CONJUGÊ NEUSA TRUJILLO MARCONI, CPF 231.338.488-87, E DO CREDOR HIPOTECÁRIO BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/3202-69, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários movida por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA E OUTROS, PROCESSO Nº 1010778-03.2014.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio
Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução
do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará
a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020
às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov.
CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 44.420 do CRI de Atibaia-SP: AVALIAÇÃO: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), fevereiro de 2018. 502480 - Edital - Leilão Eletrônico - NOVO CPC.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados SUPERMERCADO ZUCHIERI LTDA (CNPJ nº 04.574.654/0001-80), VIVIAN HARFUCHA ZUCHIERI (CPF nº 077.297.708-90), PEDRO ZUCHIERI JÚNIOR (CPF nº 708.532.318-34), bem como o coproprietário
CLAUDNIR ESCALIANTE (CPF nº 042.025.268-13) expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0003042-57.2003.8.26.0453, ajuizado por MARCEL AUGUSTO FARHA CABETE. O Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Pirajuí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. LOTE 1: Matricula nº 7.801 do 1° CRI de Pirajuí – SP. AVALIAÇÃO: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) março/2017. LOTE 2: Matricula
nº 7.800 do 1° CRI de Pirajuí – SP. AVALIAÇÃO: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) março/2017. LOTE 3: Matricula nº 6.614 do 1° CRI de Pirajuí – SP. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), março/2017.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SARAHLY CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ: 05.874.919/0001-28) na pessoa de seu representante legal; MÁRCIO FERREIRA (CPF: 076.645.338-30) e s/mulher ROSEMARY PAGLIATO FERREIRA (CPF: 052.371.988-48, e demais
interessados, expedido nos autos da AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM, EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Proc. 0053699-54.2010.8.26.0001 – Ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO (CNPJ 33.069.766/0001-81). A Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, Juíza
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional I – Santana / SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto da matricula nº 34.038 do 3º CRI da Capital-SP. AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$ 291.665,03 (Duzentos e
noventa e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos) – devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em março/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado BOLSA BRASILEIRA DE CRÉDITO DE VAREJO LTDA (CNPJ nº 04.068.297/0001-88), JOSÉ JULIO MORA BORGES (CPF nº 130.214.628-98), bem como da coproprietária TANIA REGINA CAPASSSO (CPF
064.495.728-09), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0014200-08.2012.26.0320, ajuizado pelo exequente MARIA APARECIDA DE LOURDES GONÇALVES (CPF nº 047.344.228-00). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Limeira/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der
valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por
cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor
da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 31.040 do 4° CRI de São Paulo – SP: AVALIAÇÃO: R$ 95.697,42 (noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado pela
tabela pratica do TJSP, em dezembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado RICARDO ANTONIO PEREZ BEA (CPF nº 036.819.448-57), bem como a intimação do titular de domínio CONSTRUTORA PLAJAM LTDA (CNPJ 69.183.382/0001-32), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, Processo nº. 0009023-87.2017.8.26.0223, ajuizado pelo exequente CONDOMINIO EDIFICIO PLAJAM XX (CNPJ nº 10.601.093/0001-63). A Dra. Gladis Naira Cuvero, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarujá /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro
nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo
único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 98.806 do 1° CRI de Guarujá – SP: AVALIAÇÃO: R$ 191.102,40 (cento e noventa e um mil, cento e dois reais e quarenta centavos), devidamente atualizado pela tabela do pratica do TJSP, em Dezembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado ANTONIO LEAL CORDEIRO, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0700511-31.1996.8.26.0346, ajuizado pelo exequente DAVI RODRIGUES CORDEIRO. O Dr. Vandickson Soares Emidio, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Martinópolis /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia
07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descrita. LOTE - 01) - Matricula nº 2.957do CRI de Martinópolis/SP: AVALIAÇÃO (50%): R$ 30.800,00 (trinta mil
e oitocentos reais), agosto/2015. LOTE - 02) - Matricula nº 2.808 do CRI de Martinópolis/SP: AVALIAÇÃO (50%): R$ 50.206,45 (cinquenta mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), agosto/2015.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado TOSHIO GUNJI (CPF nº 163.413.178-91), e s/mulher APARECIDA SATI GUNJI (CPF nº 333.017.838-80), bem como os terceiros interessados YUKIO GUNJI (CPF nº 283.151.468-15), e s/mulher TIYO GUNJI (CPF nº
108.621.138-30), bem como do credor hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ nº 59.109.165/0001-49) expedido nos autos do Procedimento Comum Cível, Processo nº. 0013702-71.1998.8.26.0361, ajuizado pelo exequente VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA e outra. O Dr.
Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Mogi das Cruzes /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020
às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 92.183 do 2º CRI de Mogi das Cruzes – SP AVALIAÇÃO: Parte ideal
correspondente a 50% R$ 1.647.297,02 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e dois centavos) homologado as fls. 1.193.
Edital de 1º e 2º Leilão dos direitos aquisitivos de bem imóvel e para intimação do executado FERNANDO ANTUNES DE OLIVEIRA (CPF nº 223.181.448-00), bem como do CREDOR FIDUCIARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) expedido nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1021363-90.2017.8.26.0564, ajuizado pelo exequente ANIMA CLUBE PARQUE CONDOMÍNIO (CNPJ nº 14.838.579/0001-70). A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernado do Campo /SP,
na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 15:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 15:00h, entregando-o a quem mais der valor igual
ou superior à soma atualizada dos valores pagos pela devedora fiduciante ao banco fiduciário (direitos aquisitivos); caso não haja licitantes, fica desde já designado para o 2º Leilão, com início no dia 07/02/2020 às 15:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 15:00h, ocasião em que o bem será entregue a
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) dos direitos aquisitivos, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 2º leilão. Cumpre salientar que a arrematação recairá sobre os valores dos direitos aquisitivos, correspondentes à soma atualizada dos valores pagos
pela parte devedora fiduciante ao banco credor fiduciário; e que o arrematante deverá necessariamente quitar a dívida pendente com a CEF, além de depositar a quantia referente aos direitos aquisitivos, conforme valores apresentados pelo credor fiduciário (fl. 413). Matricula nº 134.283 do 1° CRI de São
Bernardo do Campo- SP. AVALIAÇÃO: R$ 470.000,00, em outubro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bens imóveis e para intimações dos executados LUIZ ROBERTO POLEZZI, INDUSTRIAL DE LUVAS VILAGE LTDA (CNPJ nº 71.774.376/0001-00); bem como dos coproprietários Ângelo Polese conhecido também como Ângelo Poleze (CPF 121.719.058-91) e
s/mulher Irene Galete Polese, José Guido Poleze (CPF 600.932.698-20) e s/mulher Maria José Corocher Poleze (CPF 123.380.628-92), expedido nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA – em fase de Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0006035-67.2001.8.26.0510, ajuizado pelo exequente ALCIDES JODAS
ROSILHO (CPF nº 071.446.528-34). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que o bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Lote 1: Matricula nº 3.743 do 2° CRI
de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 70.871,04 (setenta mil, oitocentos e setenta e um reais e quatro centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019. Lote 2: Matricula nº 7.866 do 2° CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 11.034,38
(onze mil, trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019. Lote 3: Matricula nº 7.789 do 2° CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 13.078,72 (Treze mil, setenta e oito reais e setenta e dois centavos) atualizado pela
tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019. Lote 4: Matricula nº 8.567 do 2° CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 7.526,53 (sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro
de 2019. Lote 5: Transcrição nº 20.986 do 1° CRI de Rio Claro - SP AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 19.648,15 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019. Lote 6: Matricula nº 3.100 do 2° CRI de Rio
Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 68.803,10 (sessenta e oito mil, oitocentos e três reais e dez centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019. Lote 7: Transcrição nº 25.812 do 1° CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 19.963,84 (dezenove
mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019. Lote 8: Matricula nº 10.228 do 2° CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO de 1/5 de 50%: R$ 80.715,56 (oitenta mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e seis
centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro de 2019.
Edital de Leilão Único de bem móvel e para intimação da executada CHÁCARA CATAVENTO HORTIFRUTI LTDA inscrita no CNPJ nº 10.446.851/0001-16, e LUIS MILNER inscrita no CPF nº 069.243.028-82, e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO nos autos do Processo:
1005268-04.2015.8.26.0451, ajuizada por DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO inscrita no CNPJ nº 10.663.610/0001-29. O Dr. Rogério Sartori Astolphi, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro
nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br)
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça Única praça, designando-se com início no dia 07/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der por lance NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO,
conforme determinação de fls. 198/199 dos autos, sendo que somente será realizado segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. LOTE 1: Um sistema de fertirrigação com controlador de condutibilidade elétrica associado com variador
de frequência, em bom estão de conservação e funcionamento. AVALIAÇÃO: 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais), até junho/2015. LOTE 2: 14 (quatorze) estruturas para estufas agrícolas, em aço galvanizado, com cobertura em plástico (polietileno), em bom estado de conservação. Valor
por estimativa da unidade de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) AVALIAÇÃO: 99.400,00 (noventa e nove mil quatrocentos reais), até junho/2015. LOTE 3: Um tanque (reservatório) de agua, tipo australiano coberto, em bom estado de conservação. AVALIAÇÃO: 6.000,00 (seis mil reais), até junho/2015.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado (a) WALDOMIRO AFONSO JUNIOR (CPF 037.508.856-30), bem como dos proprietários BRUNO GONÇALVES MOREIRA (CPF 300.476.038-01) e FERNANDO GOLÇALVES MOREIRA (CPF
707.685.018-49), e demais interessados, expedido nos autos da ação de SUMÁRIO, em fase de Cumprimento de Sentença – Proc. 0061208-73.2010.8.26.0506 (2711/2010) – Ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO SETE CAPELAS (CNPJ 66.998.766/0001-15). O Dr. Armenio Gomes Duarte Neto, Juiz de
Direito da 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no
dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 79.665 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: AVALIAÇÃO: R$ 248.857,48 (Duzentos e quarenta e
oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP - junho/2018.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados POSTO SENADOR LTDA (CNPJ nº 47.354.634/0001-06), MITSUYOSHI SATO (CPF nº 160.516.888-20), MICHIKO NEGAO SATO (CPF nº 074.913.078-41), NOBORO NAKASHIMA (CPF nº
058.111.478-72), KEIKO NAKASHIMA (CPF nº 295.832.338-20), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 0015101-04.1999.8.26.0361, ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (CNPJ nº 33.069.766/0001-81). O Dr. Carlos Eduardo
Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com
término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a
quem mais der, sendo depreciado nesta ocasião, somente a parte dos executados Mitsuyoshi Sato e Michiko Nagao Sato, não inferior à 60% (sessenta por cento) do valor avaliado, (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), reservando-se a quota parte ideal dos 50% (cinquenta
por cento) à coproprietária (Toshiko Sato) não havendo depreciação quanto sua parte (Art.894, §1º c/c 843, §1º e §2º do CPC) do cadastro municipal abaixo descrito. Cadastro Municipal 04.048.032.000-2. AVALIAÇÃO: R$ 283.507,62 (Duzentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e sessenta e dois
centavos) em maio de 2017, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimação do executado NORTH STAR COMERCIO CONFECCOES E LTDA (CNPJ nº 00.841.798/0001-02) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0020070-58.2006.8.26.0477, ajuizada pelo exequente TEAR TEXTTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. O Dr. Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da comarca de Praia Grande/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso
não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. 700 (setecentos) biquínis completos de
tamanhos e cores variados. AVALIAÇÃO: R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) sendo um total de R$ 55.930,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta reais).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados MARCELO HERBE JAUCH ME (CNPJ nº 05.205.014/0001-65), MARCELO HERBE JAUCH (CPF nº 185.535.928-63), e sua esposa ELIANE CRISTINA CONSOLI JAUCH (CPF nº 205.214.228-25),
e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 1056587-97.2015.8.26.0002, ajuizada por INGRID HEDWING IRMA SZABO (CPF nº 006.456.538-61) e ESPÓLIO DE KAROLY SZABO neste ato representado por seu testamenteiro. O Dr. Emanuel Brandão Filho,
Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e
encerrando-se no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando o bem a quem mais der por valor igual ou superior ao da avaliação, não havendo lanços se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias, abrindo-se a 2ª Fase do Leilão no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso
não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 112.458 do Cartório de
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra. AVALIAÇÃO: R$ 204.344,84 (Duzentos e quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) conforme atualização do laudo pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, até julho de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado CLAUDICE GONÇALVES DIAS DE OLIVEIRA (CPF nº 063.100.408-47) expedido no Procedimento Sumário, Processo nº. 0004172-94.2013.8.26.0077/01, ajuizado pelo exequente VALDI DE LIMA (CPF nº 957.615.948-20). A Dra.
Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com
término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do
bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº
71.892 do 1° CRI de Birigui – SP: AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS), em setembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimações dos executados RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 227.115.788-95), bem como dos coproprietários/condôminos RENATO PEREIRA MARTINS, e RAFAEL PEREIRA MARTINS, e demais interessados, expedido nos autos da ação Execução
Fiscal – Proc. 0004780-80.2003.8.26.0453 e Processo nº 0001505-79.2010.8.26.0453 – Ajuizada por O MUNICIPIO DE PIRAJUÍ. O Dr. Leandro Eburneo Laposta, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.
br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com
início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula CRI de Pirajuí sob nº 5.312, AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 115.000,00, (CENTO E QUINZE MIL REAIS), setembro/2013.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada FRANK WILLENS DA COSTA ESTEVAM (CPF 213.579.338-86); TATIANE CRISTINA DOS SANTOS MACEDO (CPF 218.201.088-21); FRANK STEVAN (CPF 779.660.078-04), CELIA DA COSTA
ESTEVAM (CPF 145.944.928-27) e demais interessados, expedido nos autos CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 1004599-24.2015.8.26.0071/01, ajuizada por SYLVIO QUAGGIO JUNIOR (CPF 058.390.968-06). O Dr. JAYTER CORTEZ JUNIOR, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta
por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fls. 191/193 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 100.073 do 1º CRI de Bauru-SP: AVALIAÇÃO: R$ 182.949,06 (Cento e oitenta e dois mil, novecentos e
quarenta e nove reais e seis centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em agosto/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados JUDITH SILVA RUSSO (CPF 038.886.738-87), os coproprietários MARIA INÉS RUSSO KNOLLER (CPF 148.984.168-70) casada com MARIO KNOLLER (CPF 109.480.408-82), ANA LÚCIA RUSSO CORBO (CPF 130.094.77805) casada com ORIVALDO CORBO (CPF 654.237.208-34), MARCO ANTONIO RUSSO (CPF 006.710.008-29) casada com MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA RUSSO (CPF 041.848.958-08), CARLOS EDUARDO RUSSO (CPF 074.047.908-32), e demais interessados, expedido nos autos da ação de
Procedimento Sumário – Despesas Condominiais, Proc. 1015336-33.2014.8.26.0003 – Ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM TROPICAL (CNPJ 68.153.394/0001-51). A Dra. Carolina Bertholazzi, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ
SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através
da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação,
ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada
(Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 145.012 do 14º CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 669.692,42 (Seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado pela tabela
pratica do TJSP, em novembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado ANTÔNIO DE SOUZA (CPF 030840.048-89); e s/mulher na qualidade de coproprietária LIDIA DIAS DA COSTA SOUZA (CPF 067.356.318-97); ELISA BENATO (CPF 189.160.838-00);
GENIVALDO DE SOUZA (CPF 222.837.588-82), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0018478-05.2012.8.26.0077, ajuizada por HERMES JORGE (CPF 030.926.858-30). O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/
SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual
ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do
valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 33.880 do CRI de Birigui-SP: AVALIAÇÃO 100% em 1ª Praça: R$ 189.626,53 (Cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos)
devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em agosto/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados JOSE FERREIRA (CPF 772.964.008-20); NEUSA APARECIDA STEOLIN FERREIRA (CPF 177.766.848-48); POSTO STIOLIN DE PIRACICABA LTDA (CNPJ 60.308.483/0001-18); SOLANGE FORTI (CPF 192.161.528-18); PEDRO STIOLIN FILHO (CPF 052.214.968-52); CLAUDIA REGINA PISSOLITO STIOLIN (CPF 104.384.128-85); ORLANDO CORREA (CPF 866.002.228-91); MARIA DEOLINDA STIOLIN (CPF 289.860.218-38); e da terceira interessada MAGDALENA GRANJA PRESOTTO, e demais interessados,
expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– Processo nº 0015354-27.2010.8.26.0451 – Ajuizada por MARIA HELENA MORETON PRESOTTO (CPF 167.929.958-19); AVELINA LUISA BELISIO PRESSOTTO (CPF 716.088.268-72); LUCIANA PRESSOTTO BRENTZEL DOS
SANTOS (CPF 273.598.578-22); RAFAELA PRESSOTTO FERNANDES (CPF: 216.492.138-08); AMANDA PRESSOTTO (CPF 334.795.088-71); MAGDALENA GRANJA PRESOTTO (CPF 196.893.918-01); DANIEL PRESOTO (CPF 078.853.158-19); MARIA APPARECIDA POLIZEL PRESOTTO
(CPF 105.847.488-09) Representada pela procuradora MARIA DA CONCEIÇÃO PREZOTTO DE CASTRO; ADRIANA APARECIDA PREZOTTO RAZERA (CPF: 095.958.018-28); TERESINHA PRESOTTO MAZZIERO (CPF:315.494.767-07); AMANDA CRISTINA PRESOTTO SESSO (CEP:
321.365.218-02); NAIR PONTIN PRESOTTO (CPF 320.356.228-67). A Dra. Fabíola Giovanna Barrea Moretti, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia
28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula
nº 2.246 do 2º CRI de Limeira/SP: AVALIAÇÃO (3/4): R$ 200.035,97 (Duzentos mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme fls. 455/488 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóveis e para intimações dos executados MDM DE SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e HELENITA RODRIGUES ARAÚJO, bem como o credor hipotecário ABN AMRO REAL S/A, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de
Titulo Extrajudicial – Nota Promissória – Proc. 0020183-72.2011.8.26.0562 (562.01.2011.020183) – Ajuizada por HOME FOMENTO MERCANTIL LTDA. O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término
no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada, ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 38.108 do CRI de Guarujá/SP: AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) em agosto de 2014, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimações dos executados CARLOS ALBERTO FREDERICCI (CPF 036.068.638-96) e da titular de domínio APOEMA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 50.544.238/0001-56), e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº0045959-97.2008.8.26.0071, oriunda do processo principal (PROCEDIMENTO SUMÁRIO) nº0007512-45.2005.8.26.0071, Ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JATOBA (CNPJ 00.161.623/0001-46). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível
do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 91.620 do 1ª CRI de Bruru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais), para (setembro/2018).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem parte imóvel e para intimação dos executados ALESSANDRA FAGUNDES TRABALON (CPF.119.930.968-09) e s/marido coproprietário ROBERTO TRABALON (CPF. 074.440.058-93); MARLI TRABALON; MARISA TRABALON PEREIRA (CPF.114.093.836-06) e s/
marido coproprietário IVAN PEREIRA (CPF. 078.561.638-10); MARCOS TARBALON (CPF. 108.820.748-06); EURICEIA BELORTI TRABALON (CPF. 117.433.318-94); e s/marido coproprietário WELLINGTON TRABALON (CPF.114.093.848-70); bem como dos coproprietários RONALDO TRABALON (CPF 108.820.698-02) e sua mulher NEIDE TOSHIKO ARACAKI TRABALON (CPF.056.729.368-81); ROBERTO TRABALON (CPF 074.440.058-93); MELITA SOARES TRABALON (CPF 112.337.978-59), expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Proc. nº 000428216.2001.8.26.0077 (077.01.2001.004282) – requerida por BANCO DO BRASIL SA. O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término
no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita.
Matricula nº 11.422 do CRI de Birigui/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.832.627,50 (Um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado MURILO CESAR SANTOS (CPF 354.434.078-05), e demais interessados, expedido nos autos da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Despesas Condominiais – Proc. 1008553-39.2016.8.26.0590 – Ajuizada por CONDOMINIO EDIFÍCIO DOM PEDRO II (CNPJ 54.346.028/0001-04). O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação na 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020
às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 80.837 do CRI de São
Vicente/SP: AVALIAÇÃO: 105.000,00 (cento e cinco mil), julho/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado JANAÍNA ANDRADE MENDONÇA (CPF nº 702.722.395-34) expedido nos Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0008999-79.2018.8.26.0011, ajuizado pelo exequente HERMES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (CNPJ nº 09.092.046/0001-52). O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso
não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 38.086 do 6º CRI de
Salvador/BA: AVALIAÇÃO: R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) conforme fls. 96
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE CECILIA DOS SANTOS ROSA, na pessoa do seu filho de JAIR DOS SANTOS ROSA, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL - Processo nº. 1001417-80.2017.8.26.0549, ajuizada pela exequente MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 2385 do
CRI de Sta. Rosa de Viterbo-SP: AVALIAÇÃO: R$ 82.618,95 (oitenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ROWA PLASTICOS LTDA (CNPJ nº 00.452.467/0001-72), WANILDO JOSE NOBRE FRANCO (CPF nº 848.009.178-91), DENYSE APARECIDA NOBRE FRANCO MANTO (CPF nº 071.161.768-28), bem
como coproprietária MIRIAN HELENA NOBRE FRANCO (CPF nº 027.860.508-71), e da ora usufrutuária ZELI POLANZAN (CPF nº 850.183.768-72), e do credor hipotecário BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A (CNPJ nº 60.898.712/0001-81), expedido nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0008245-96.1998.8.26.0510, ajuizado por BANCO BRADESCO S.A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na forma da
lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 38.580 do 2º CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO: R$ 314.418,88 (trezentos e quatorze
mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito reais) devidamente atualizado pela tabela pratica TJSP, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado EDUARDO TEIXEIRA GONÇALVES (CPF nº 847.808.198-49), CÁSSIA MARIA CAMARGO DE MELO GONÇALVES (CPF nº 114.405.526-84) expedido nos autos da Execução Fiscal, Processo nº. 005031785.2010.8.26.0346, ajuizada pelo exequente FAZENDA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS - SP. O Dr. Vandickson Soares Emidio, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020
às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
da matricula abaixo descrita. Matricula nº 1097 CRI de Martinópolis/SP. AVALIAÇÃO: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) outubro de 2018.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem móvel e para intimação da executada MIRALVA ARTHUR SANTANA (CPF 053.543.098-16), bem como do credor hipotecário CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos do
Cumprimento de Sentença, Processo nº 0020088-10.2010.8.26.0002, requerida por CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS (CNPJ 55.068.670/0001-31). OBS: OS DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS A ELE RELATIVOS E
VENCIDOS ATÉ A LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO SE SUB-ROGARÃO NO PREÇO, NÃO SENDO DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE (REsp 866.191/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 28/02/2011; Aglnt
nos EDcl no REsp 1724756/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018; TJSP; Agravo de Instrumento 2082280-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão julgador: 29º Camara de Direito Privado; Foro Regional II – Santo
Amaro 2º Vara Civel; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018). O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro / SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line,
levará a público pregão de venda e arrematação no 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com
término no dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 302.353 – 11º CRI de Capital: AVALIAÇÃO: R$ 252.161,25 (Duzentos e cinquenta dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSAINE APARECIDA BILHAR CPF 065.278.618-93), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Proc. 1007448-61.2015.8.26.0008 – Ajuizada por JUSSARA MARIA
BILHAR LOPES (CPF 050.244.828-83), e WILTON MAGALHÃES PEDRO LOPES, CPF 064.065.698-65). O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia
28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC) da matricula abaixo descrita. Matrícula 6.324 do 9º CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$
635.428,94 (Seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em agosto/2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem móvel e para intimação de EDO ROCHA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/C LTDA e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 1018611-56.2015.8.26.0002, ajuizada por CETAL INVESTIMENTOS
E REPRESENTAÇÕES LTDA A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes ou www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 04/02/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no
dia 28/02/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. BEM:
Veículo JAGUAR S-TYPE V8 SE, ano 2004/2005 placa FBN9955, chassi SAJAA01L45HN16432, RENAVAM 0859128482; na cor preta, com o para-lama traseiro do lado do passageiro avariado e com o para choque traseiro levemente avariado, sem a tampa de proteção do lavador de farol. AVALIAÇÃO: R$
86.715,00 (oitenta e seis mil setecentos e quinze reais) conforme avaliação pela tabela FIPE em agosto de 2019. Circunstância em que deverá ser descontado o valor dos débitos listados do veículo para efetiva alienação, desta forma, restando o valor para o leilão R$ 41.913,15 (Quarenta e um mil novecentos
e treze reais e quinze centavos).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados DROGARIA E COSMÉTICOS CENTO E TRINTA E SEIS LTDA EPP (CNPJ nº 07.066.878/0001-79), THOMAS JANOWSKY (CPF nº 216.031.288-67), CARMEM JANOWSKY (CPF nº 776.867.998-91),
VITOR HUGO OEHLMEYER (CPF nº 343.464.778-36), e MONICA SANTANA (CPF nº 352.284.008-93), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 0005520-85.2008.8.26.0510, ajuizada por FINDCRED CONSULTORIA E NEGÓCIOS (CNPJ nº 04.235.983/0001-04).
A Dra. Cyntia Andraus Carreta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250
e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 04/02/2020 às
14:00h, e encerrando-se no dia 07/02/2020 às 14:00h, entregando o bem a quem mais der por valor igual ou superior ao da avaliação, não havendo lanços se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias, abrindo-se a 2ª Fase do Leilão no dia 07/02/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/02/2020 às 14:00h,
caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de matricula 56.047 do 2º CRI de Imóveis.
AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 241.279,95 (Duzentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) atualizados até março de 2019.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da 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 UMAUTOMOVEL DE PASSEIO, COMAUXILIO 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/SPKATIA 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
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RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da PARAÍSO EMPREENDIMENT O S
IMOBILIÁRIOS LTDA, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, ANDERSON SURANO MOURÃO, representante comercial, RG nº 11.901.0008-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 EMPREENDIMENT OS 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
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA FILIPE NERI
TEXEIRA, Nº 25, APARTAMENTO 32, VILA MARACANA, 29º SUBDISTRITO - SANT O
AMARO, (VILA MARIANA) SAO PAULO SP CEP 05847500
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
DENILSON OLIVEIRA RAMOS, CPF 02329889860 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP 13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
22 - 23 - 24/1/2020

São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Jornal O DIA SP

Solfácil Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - CNPJ/ME nº 32.247.733/0001-11 - NIRE 35.300.529.367
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 15.12.2019
Data, Hora e Local: No dia 15.12.2019, 11hs, na sede social da Solfácil Securitizadora de Créditos Financeiros ra Série, desde a 1ª Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série, incorporação de juros ou a última Data de PaS.A. (“Companhia” ou “Emissora”), São Paulo/SP, Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, Conjunto 43, Sala 09, CEP 01037- gamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão), conforme o caso,
001. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4ª, Lei 6.404/76, conforme alterada e paga ao ﬁnal de cada Período de Capitalização (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão), calculados em regime de ca(“Lei das Sociedades por Ações”), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da pitalização composta de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com a fórmula prevista na Escritura
Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Mesa: Vinícius Bernardes Basile Silveira Sto- de Emissão. Remuneração das Debêntures da 2ª Série: As Debêntures da 2ª Série farão jus a uma remuneração (“Remunepa (Presidente); e Luis Philipe Camano Passos (Secretário). Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 2ª emissão, pela Compa- ração das Debêntures da 2ª Série”) correspondente a 12,3% ao ano, base 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nonhia (“Emissão”), de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries para Distribuição Pública com Esforços minal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures da 2ª Série,
Restritos de Distribuição, da Espécie com Garantia Real, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, incorporação de juros ou a última Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, e paga
de 16.01.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e 1 Série para Colocação Privada, da Espécie Subordinada ao ﬁnal de cada Período de Capitalização, calculados em regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por
(“Debêntures”), no montante total de R$120.000.000,00 (“Oferta”), cujos termos e condições constarão do “Instrumen- Dias Úteis decorridos, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da 3ª Série:
to Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 3 Séries para Distribuição As Debêntures da 3ª Série farão jus a uma remuneração (“Remuneração das Debêntures da 3ª Série”) correspondenPública com Esforços Restritos de Distribuição, da Espécie com Garantia Real, e 1 Série para Colocação Privada, da Espécie te a 15% ao ano, base 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 3ª Série, desSubordinada, da Solfácil Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Vórtx Distribui- de a Primeira Data de Integralização das Debêntures da 3ª Série, incorporação de juros ou a última Data de Pagamento da
dora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente ﬁduciário, representando a totalidade dos titulares das Remuneração das Debêntures da 3ª Série, conforme o caso, e paga ao ﬁnal de cada Período de Capitalização, calculados em
Debêntures para Colocação Pública (conforme abaixo deﬁnido) (“Agente Fiduciário”) e a Solfácil Energia Solar e Servi- regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com a fórmula prevista
ços Financeiros Ltda., na qualidade de titular de Debêntures para Colocação Privada (conforme abaixo deﬁnido) (“Solfácil”
na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da 4ª Série. As Debêntures da 4ª Série farão jus a uma remuneração
e “Escritura de Emissão”, respectivamente); (ii) outorga de cessão ﬁduciária dos direitos creditórios provenientes das
CCBs (conforme abaixo deﬁnido), presentes e futuros, que forem adquiridos pela Emissora com os recursos provenientes da (“Remuneração das Debêntures da 4ª Série”) correspondente a 15% ao ano, base 252 Dias Úteis, incidente sobre o
Emissão, em garantia da Emissão, cuja formalização será realizada por meio do Contrato de Garantia (conforme abaixo de- Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 4ª Série, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures da
ﬁnido); e (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos ou ratiﬁque os atos já pra- 4ª Série, incorporação de juros ou a última Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 4ª Série, conforme o
ticados e celebre todos os documentos, inclusive aditamentos, se for o caso, necessários para a efetivação da Emissão e da caso, e paga ao ﬁnal de cada Período de Capitalização, calculados em regime de capitalização composta de forma pro rata
Oferta. Deliberações: Por voto dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinou temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. As debêntures da 4ª Série faa lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1°, Lei das Sociedades por Ações, foram toma- rão jus a um prêmio de participação correspondente ao saldo do Fluxo Disponível, respeitada a ordem, prazos e condições
das as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades de pagamentos a serem previstas na Escritura de Emissão (“Prêmio de Subordinação”). O pagamento do Prêmio de Supor Ações: (i) foi aprovada a 2ª emissão de Debêntures da Companhia, com as seguintes características principais: Data de bordinação somente poderá ser realizado desde que seja observado o disposto na Escritura de Emissão. Pagamento da ReEmissão: Para todos os ﬁns e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será deﬁnida na Escritura de Emissão (“Data muneração das Debêntures: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, de amortização antecipade Emissão”). Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 120.000.000,00, na Data de Emissão. Quan- da das Debêntures, ou de resgate das Debêntures, conforme o caso, a Remuneração das Debêntures, conforme o caso, será
tidade de Debêntures: Serão emitidas até 120.000 Debêntures, sendo até: 90.000 Debêntures da Primeira Série, 19.000 De- paga mensalmente, com carência de 13 meses após a Data de Emissão, sempre no dia 15 de cada mês, sendo incorporada
bêntures da 2ª Série, 7.000 Debêntures da 3ª Série e 4.000 Debêntures da 4ª Série. Valor Nominal Unitário: O valor nominal ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme as datas indicadas na tabela de pagamento constante do Anexo I da
unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). Número de Séries: A Emis- Escritura de Emissão (cada uma das referidas datas, uma “Data de Pagamento”). Aquisição Facultativa das Debêntures:
são será realizada em 4 séries, que serão totalmente independentes entre si, sendo 3 séries para colocação pública com es- A Emissora renuncia expressamente à faculdade prevista no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo vedada
forços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, correspondente à 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, e 1 série a aquisição facultativa das Debêntures pela Emissora. Amortização Programada: Ressalvadas as hipóteses de vencimento
para colocação privada, correspondente à 4ª Série da Emissão. As Debêntures da 4ª Série (conforme abaixo deﬁnido) serão antecipado das Debêntures ou de Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures para Colocação Publica ou pagasubordinadas às Debêntures para Colocação Pública e no recebimento de todos e quaisquer valores a que os titulares das mento de Amortização Extraordinária compensatória, conforme o caso, o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures
Debêntures para Colocação Pública façam jus, incluindo na hipótese de vencimento antecipado e no recebimento o produ- para Colocação Pública ou o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures para Colocação Pública, conforme
to de eventual excussão da Garantia (“Relação de Subordinação”). Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade das De- o caso, será amortizado mensalmente, com carência de 13 meses após a Data de Emissão, de acordo com o número de parbêntures: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certiﬁcados. Para celas e percentual de amortização indicado na tabela de pagamento constante do Anexo I da Escritura de Emissão (“Amortodos os ﬁns de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo escritura- tização Programada”). Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures para Colocação Pública: A Emissora dedor, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo verá realizar, em todo dia 15 de cada mês, a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures para Colocação Pública,
extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista. Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de limitada a 99% do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série, das Debêntures da 2ª Série e das DebênEmissão de Debêntures e ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate das Debêntures previstas na Es- tures da 3ª Série, respectivamente (ou do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série, das Debêncritura de Emissão De Debêntures: (i) o vencimento das Debêntures da Primeira Série ocorrerá ao ﬁnal de 96 meses conta- tures da 2ª Série e das Debêntures da 3ª Série, respectivamente), caso haja Recursos Remanescentes (conforme deﬁnidos na
dos da Data de Emissão, em data a ser deﬁnida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Escritura de Emissão) (“Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures para Colocação Pública”).
Série”); (ii) o vencimento das Debêntures da 2ª Série ocorrerá ao ﬁnal de 96 meses contados da Data de Emissão, em data Amortização Extraordinária Compensatória: A Emissora deverá, caso a TIR Média (conforme abaixo deﬁnido) das CCBs apua ser deﬁnida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série”); (iii) o vencimento das rada trimestralmente seja inferior à TIR Média Alvo (conforme abaixo deﬁnido), realizar a amortização extraordinária das DeDebêntures da 3ª Série ocorrerá ao ﬁnal de 96 meses contados da Data de Emissão, em data a ser deﬁnida na Escritura de
bêntures para Colocação Pública, no dia 15 do mês subsequente ao mês de apuração da TIR, limitada a 99% do Valor NoEmissão (“Data de Vencimento das Debêntures da 3ª Série”); e (iv) o prazo de vencimento das Debêntures da 4ª
Série será equivalente: (i) à última Data de Pagamento das Debêntures da Primeira Série, nos termos do Anexo I da Escritu- minal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série, das Debêntures da 2ª Série e das Debêntures da 3ª Série, respectivara de Emissão; ou (ii) à data em que ocorrer a Dação em Pagamento dos créditos provenientes das CCBs, fora do âmbito da mente (ou do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série, das Debêntures da 2ª Série e das DeB3 (“Créditos Financeiros”), nos termos da Escritura de Emissão, o que ocorrer primeiro (“Data de Vencimento das bêntures da 3ª Série, respectivamente), de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão (“Amortização ExDebêntures da 4ª Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, a Data de Vencimento traordinária Compensatória”) e de acordo com as seguintes proporções: (a) 77,60% do valor apurado deverá ser utilidas Debêntures da 2ª Série e a Data de Vencimento das Debêntures da 3ª Série, “Data de Vencimento”). Para todos os zado para amortizar extraordinariamente as Debêntures da 1ª Série; (b) 16,40% do valor apurado deverá ser utilizado para
ﬁns de direito, a titularidade das Debêntures da 4ª Série será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Es- amortizar extraordinariamente as Debêntures da 2ª Série; e (c) 6% do valor apurado deverá ser utilizado para amortizar excriturador. Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica das Debêntures para Colocação Pública: As Debêntures para Co- traordinariamente as Debêntures da 3ª Série; os quais serão realizados nos termos deﬁnidos na Escritura de Emissão. Os palocação Pública serão depositadas para: (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distri- gamentos mencionados na alínea (b) e (c) acima serão interrompidos e o valor apurado de Amortização Extraordinária Combuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM pensatória deverá amortizar integralmente as Debêntures da 1ª Série, caso: (i) a Amortização Programada das Debêntures
(“B3”), sendo a distribuição liquidada ﬁnanceiramente por meio da B3; e (b) negociação, observado o disposto na Escritu- da 1ª Série e da 2ª Série não seja paga na data estipulada; e/ou (ii) a Razão de Cobertura se torne inferior à 110%, de acorra, no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP 21”), administrado e operacionali- do com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. O pagamento mencionado na alínea (c) acima será interrompido e as
zado pela B3, sendo as negociações liquidadas ﬁnanceiramente e as Debêntures para Colocação Pública custodiadas eletro- proporções mencionadas acima serão alteradas para as seguintes: (i) 83,60% do valor apurado deverá ser utilizado para
nicamente na B3. Forma de Colocação, Subscrição e Integralização das Debêntures: As debêntures da 1ª série (“Debêntu- amortizar extraordinariamente as Debêntures da 1ª Série; caso: (ii) a Amortização Programada das Debêntures da 2ª Série
res da 1ª Série”), as debêntures da 2ª Série (“Debêntures da 2ª Série”) e as debêntures da 3ª Série (“Debêntures não seja paga na data estipulada; e/ou (iii) a Razão de Cobertura se torne inferior à 125%, de acordo com a fórmula previsda 3ª Série” e, em conjunto com as Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série, “Debêntures para Colocação ta na Escritura de Emissão. Os recursos necessários ao pagamento da Amortização Extraordinária Compensatória serão paPública”) serão subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Oferta, observa- gos à Emissora pela Solfácil com 4 Dias Úteis de antecedência da data de pagamento da Amortização Extraordinária Comdo o disposto na Instrução CVM 476. As debêntures da 4ª Série (“Debêntures da 4ª Série” ou “Debêntures para Co- pensatória pela Emissora aos Debenturistas das Debêntures para Colocação Pública, de acordo com os termos do Contrato
locação Privada”) serão subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Ofer- Operacional. Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora não poderá realizar o resgate antecipado facultativo (“Resgate
ta, de forma privada pela Solfácil, fora do âmbito da B3. As Debêntures para Colocação Privada serão subscritas pela Solfá- Antecipado Facultativo”) das Debêntures para Colocação Pública, salvo mediante apresentação de proposta de Resgacil por meio da assinatura de boletim de subscrição, bem como a inscrição de seu nome no “Livro de Registro de Debêntu- te Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures para Colocação Pública que seja aprovada pelas Debenturistas das
res Nominativas” da Emissora. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor No- Debêntures para Colocação Pública em Assembleia Geral. A Emissora poderá realizar o Resgate Antecipado Facultativo da
minal Unitário, ou mediante a conferência de créditos contra a Emissora detidos pelos titulares das debêntures da 1ª Emis- totalidade das Debêntures da 4ª Série, desde que: (i) previamente aprovado pelos titulares das Debêntures da 4ª Série, reusão de debêntures da Emissora (“Debêntures da 1ª Emissão”), à razão de R$1,00 em Debêntures da 1ª Emissão para nidos em Assembleia Geral; e (ii) após a quitação da totalidade dos valores devidos aos titulares das Debêntures para Colocada R$1,00 do Valor Nominal Unitário de cada Debênture (“Preço de Subscrição”). Caso, até a Data de Vencimento, em cação Pública, mediante pagamento da totalidade dos valores devidos aos titulares das Debêntures para Colocação Pública
relação às Debêntures da 4ª Série e, em até 6 meses contados da Data de Emissão, em relação às Debêntures para Coloca- ou dação em pagamento dos Créditos Financeiros. Caso o Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da 4ª Série seja
ção Pública, as Debêntures não tenham sido totalmente subscritas e integralizadas, o eventual saldo de Debêntures será can- aprovado pelos titulares das Debêntures da 4ª Série, nos termos da Escritura de Emissão, a Emissora deverá observar os procelado pela Emissora por meio de aditamento à presente Escritura de Emissão de Debêntures, sem a necessidade de realiza- cedimentos previstos na Escritura de Emissão. Resgate Antecipado Obrigatório: Não obstante as demais hipóteses de resgação de deliberação societária da Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas. Conversibilidade: As De- te das Debêntures previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, a Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigabêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. Espécie: As Debêntures para Colocação Pútório (“Resgate Antecipado Obrigatório”): (i) da totalidade das Debêntures, na ocorrência de vencimento antecipado
blica serão da espécie com garantia real. As Debêntures da 4ª Série serão da espécie subordinada. Garantia Real: Em garantia do ﬁel, pontual e integral cumprimento de todas: (i) as obrigações relativas ao ﬁel, pontual e integral pagamento, pela das Debêntures, observado o disposto na Escritura de Emissão; (ii) da totalidade das Debêntures para Colocação Pública,
Emissora, do Valor Nominal Unitário das Debêntures para Colocação Pública, da Remuneração das Debêntures para Coloca- sem necessidade de deliberação das Debenturistas reunidos em Assembleia Geral, na hipótese prevista na Escritura de Emisção Pública, dos eventuais valores de resgate das Debêntures para Colocação Pública, amortização das Debêntures para Co- são; e (iii) da totalidade das Debêntures da 4ª Série, sem necessidade de deliberação das Debenturistas reunidos em Assemlocação Pública, Encargos Moratórios e demais encargos, relativos às Debêntures para Colocação Pública e à Garantia (con- bleia Geral, na hipótese prevista na Escritura de Emissão. Não haverá o resgate parcial das Debêntures. A Emissora deverá
forme abaixo deﬁnida), se e quando devidos, seja na data de pagamento ou em decorrência de resgate antecipado das De- comunicar a realização do Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, em qualquer dos casos mencionados na Escritubêntures para Colocação Pública, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures para Colocação ra de Emissão às Debenturistas por meio de publicação de anúncio, nos termos da Escritura de Emissão, ou, alternativamenPública, conforme previsto na Escritura de Emissão e no Contrato de Garantia; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras te, por correspondência individual a ser enviada para cada Debenturista, com cópia para o Agente Fiduciário, com, no míniobrigações pecuniárias assumidas pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Garantia, incluindo mo, 5 Dias Úteis de antecedência da data estipulada para o resgate antecipado, que deverá, obrigatoriamente, ser um Dia
obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações Útil. Repactuação: As Debêntures não serão objeto de repactuação. Preço de Integralização: As Debêntures serão integralirelativas ao Agente de Liquidação, ao Escriturador, à B3, ao Agente Fiduciário e demais prestadores de serviços envolvidos zadas na Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, observado que as Debêntures para Colocação Privada sena Emissão e nas Garantias; e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário rão integralizadas fora do âmbito da B3 e as Debêntures para Colocação Pública deverão observar os procedimentos de ine/ou os Debenturistas das Debêntures para Colocação Pública venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtu- tegralização adotados pela B3. As Debêntures que venham a ser integralizadas após a primeira Data de Integralização sede da constituição, manutenção e/ou realização da Garantia, bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou rão integralizados pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures, calculaextrajudiciais incidentes sobre a excussão da Garantia, nos termos dos respectivos contratos, conforme aplicável (“Obriga- da pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização. Pagamentos Condicionações Garantidas”), as Debêntures para Colocação Pública contarão com Cessão Fiduciária, outorgada pela Emissora, em dos: Observado o disposto na Escritura de Emissão de Debêntures e nos termos do artigo 5º da Resolução CMN 2.686, o
caráter irrevogável e irretratável, em favor das Debenturistas das Debêntures para Colocação Pública, representadas pelo cumprimento das obrigações da Emissora de efetuar os pagamentos devidos às Debêntures está condicionado ao pagamenAgente Fiduciário, dos direitos creditórios provenientes das CCBs, presentes e futuros (“Direitos Creditórios”), que forem to dos Créditos Financeiros, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão
adquiridos pela Emissora com os recursos provenientes da presente Emissão (“Garantia”). A formalização da Garantia será automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures, pela Emissora, até o
realizada por meio de instrumento próprio (“Contrato de Garantia”) e a Garantia será constituída mediante o registro primeiro Dia Útil (conforme deﬁnição abaixo) subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com
do Contrato de Garantia e averbação de qualquer aditamento subsequente no competente cartório de Registro e Títulos e dia que não seja Dia Útil, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para todos os ﬁns da Escritura de Emissão de
Documentos da cidade de São Paulo (“Cartório de RTD”), nos termos do artigo 62, inciso III, da Lei das Sociedades por Debêntures, considera-se “Dia Útil” (ou “Dias Úteis”), todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado naAções, e do artigo 129 da Lei de Registros Públicos, devendo ser disponibilizada 1 via original ou cópia eletrônica (PDF) con- cional na República Federativa do Brasil. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração prevista na Escritura de Emistendo a chancela digital, conforme aplicável, do Contrato de Garantia, devidamente registrado, ao Agente Fiduciário, com são, ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos venaté 1 Dia Útil de antecedência da Primeira Data de Integralização. Cascata de Pagamento: A partir da Data de Emissão e até cidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadima Data de Vencimento, sempre preservada a manutenção da boa ordem das funções de securitização inerentes ao objeto so- plemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o valor devido, indepencial da Emissora e os direitos, garantias e prerrogativas das Debenturistas, o ﬂuxo dos recursos recebidos pela Emissora de- dentemente de aviso, notiﬁcação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). Vencimento Antecicorrente dos Créditos Financeiros (“Fluxo Disponível”), será alocado, em primeiro lugar, no pagamento dos seguintes cus- pado: Todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão serão declaradas antecipadamente vencidas, pelo que se exitos, na seguinte ordem (“Custos Ordinários”): (a) pagamento das despesas de captação relativas às Debêntures incluin- girá da Emissora o pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido
do, mas não se limitando, à remuneração da Emissora, na qualidade de securitizadora dos Créditos Financeiros e dos presda Remuneração devida, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou da última data de pagatadores de serviço da Emissão; (b) pagamento das despesas de captação de recursos diretamente relacionados à realização
dos créditos que lastreiam as Debêntures, nos termos do artigo 5º da Resolução 2.686; (c) pagamento dos tributos devidos mento da Remuneração até a data do efetivo pagamento, conforme aplicável, na ocorrência das hipóteses a serem previspela Emissora; (d) pagamento de remuneração da Emissora; (e) pagamento de custos incorridos pela Solfácil Energia Solar tas na Escritura de Emissão. Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures para Colocação Pública serão objeto
e Serviços Financeiros Ltda. (“Solfácil”), a qual atuará como agente de cobrança nos termos do acordo geral de cobrança de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de melhores
esforços
de colocação, com a intermediação de instituição ﬁnanceira autorizada a operar no sistema de distribuição de vaque será celebrado entre a Emissora e Solfácil (“Contrato Operacional”); (f) composição e manutenção de Fundo de Reserva (conforme abaixo deﬁnido); e (g) a Taxa de Reestruturação (conforme deﬁnido na Escritura de Emissão). Pagamentos lores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública,
às Debenturistas: Após a quitação dos Custos Ordinários, o saldo do Fluxo Disponível deverá ser utilizado na seguinte prio- com Esforços Restritos, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
ridade, em cada Data de Pagamento: (a) pagamento, aos titulares das Debêntures da Primeira Série, de quaisquer Encargos Ações, em 3 Séries para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Espécie com Garantia Real, e 1 Série
para
Colocação
Privada, da Espécie Subordinada, da 2ª Emissão da Solfácil Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, a
Moratórios; (b) pagamento, aos titulares das Debêntures da Primeira Série, de quaisquer valores referentes a Remuneração
das Debêntures da Primeira Série e ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série, devidos e não ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). Destinação dos Recursos: Os recurpagos em Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série anteriores; (c) pagamento, aos titulares sos obtidos por meio da presente Emissão serão destinados para a aquisição, mediante endosso em preto, de Cédulas de
das Debêntures da Primeira Série, da Remuneração das Debêntures da Primeira Série; (d) pagamento, aos titulares das De- Crédito Bancário (“CCBs”), provenientes de operações de empréstimo pessoal para a aquisição de sistemas fotovoltaicos,
bêntures da Primeira Série, da parcela de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 1ª Série; (e) realizadas entre o agente bancarizador que será contratado pela Emissora (“Agente Bancarizador”) e terceiros interespagamento, aos titulares das Debêntures da 2ª Série, de quaisquer Encargos Moratórios; (f) pagamento, aos titulares das De- sados na aquisição e instalação de painéis de energia solar (“Clientes”). As CCBs deverão ter, pelo menos, as seguintes cabêntures da 2ª Série, de quaisquer valores referentes a Remuneração das Debêntures da 2ª Série e ao Valor Nominal Unitá- racterísticas: (i) prazo máximo de 10 anos e 2 meses da data de sua emissão, sendo que, no máximo, 10% das CCBs poderá
rio Atualizado das Debêntures da 2ª Série, devidos e não pagos em Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures ter prazo superior a 7 anos e 2 meses da data de sua emissão; (ii) as CCBs serão remuneradas por taxas de juros distintas,
da 2ª Série anteriores; (g) pagamento, aos titulares das Debêntures da 2ª Série, da Remuneração das Debêntures da 2ª Série; que em agregado deverão gerar ﬂuxos ﬁnanceiros com uma Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de 13,70% (“TIR Média
(h) pagamento, aos titulares das Debêntures da 2ª Série, da parcela de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado Alvo”) e também serão corrigidas anualmente pelo equivalente ao Índice de Preços as Consumidor Amplo – IPCA, apurado
das Debêntures da 2ª Série; (i) pagamento, aos titulares das Debêntures da 3ª Série, de quaisquer Encargos Moratórios; (j) e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE (“IPCA”); e (iv) as CCBs deverão contar com alienapagamento, aos titulares das Debêntures da 3ª Série, de quaisquer valores referentes a Remuneração das Debêntures da 3ª ção ﬁduciária de equipamentos, sem a necessidade de registro do contrato de alienação ﬁduciária em cartório na data de
Série e ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 3ª Série, devidos e não pagos em Datas de Pagamento da emissão das CCBs. Fundo de Reserva: A Emissora constituirá um fundo de reserva, com a ﬁnalidade de garantir os pagamenRemuneração das Debêntures da 3ª Série anteriores; (k) pagamento, aos titulares das Debêntures da 3ª Série, da Remunera- tos dos Custos Ordinários, dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e amortização do Valor Nominal Unição das Debêntures da 3ª Série; (l) pagamento, aos titulares das Debêntures da 3ª Série, da parcela de amortização do Valor tário das Debêntures da Primeira Série, desde que respeitada a cascata de pagamentos prevista na Escritura de Emissão
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 3ª Série; (m) pagamento, aos titulares das Debêntures da 4ª Série, de quais- (“Fundo de Reserva”). O Fundo de Reserva terá valor mínimo a ser deﬁnido na Escritura de Emissão, até a Data de Venquer Encargos Moratórios; (n) pagamento, aos titulares das Debêntures da 4ª Série, de quaisquer valores referentes a Remu- cimento e os valores referentes ao Fundo de Reserva serão mantidos aplicados de acordo com as regras previstas na Escrineração das Debêntures da 4ª Série e ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 4ª Série, devidos e não pagos tura de Emissão. Demais Características: as demais características das Debêntures, da Emissão e da Oferta serão descritas na
em Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 4ª Série anteriores; (o) pagamento, aos titulares das Debêntu- Escritura de Emissão, no Contrato de Distribuição e nos demais documentos a elas pertinentes. (ii) foi aprovada, em garanres da 4ª Série, da Remuneração das Debêntures da 4ª Série; (p) pagamento, aos titulares das Debêntures da 4ª Série, da par- tia da Emissão, a outorga de cessão ﬁduciária dos direitos creditórios, presentes e futuros, provenientes das CCBs, emitidas
cela de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 4ª Série; e (q) pagamento do Prêmio de Subor- no âmbito de operações de empréstimo pessoal para a aquisição de sistemas fotovoltaicos, realizadas entre o Agente Bandinação. Os pagamentos mencionados nas alíneas (m), (n), (o), (p) e (q) acima serão interrompidos caso: (i) a Amortização
carizador e terceiros interessados na aquisição e instalação de painéis de energia solar a serem adquiridas pela Emissora,
Programada das Debêntures da 3ª Série não seja paga na data estipulada; e/ou (ii) a razão de cobertura entre os Créditos Financeiros adimplentes e o saldo devedor das Debêntures da 1ª Série (“Razão de Cobertura”), se torne inferior à 130% através de endosso, com os recursos provenientes da Emissão, cuja formalização será realizada por meio do Contrato de Ga(cento e trinta por cento), de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Os pagamentos mencionados nas alí- rantia; e (iii) a Diretoria da Companhia foi autorizada, bem como foram delegados todos os poderes para praticar todos os
neas (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p) e (q) acima serão interrompidos caso: (i) a Amortização Programada das Debêntures da 2ª atos ou ratiﬁcar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização,
e 3ª Séries não seja paga na data estipulada; e/ou (ii) a Razão de Cobertura se torne inferior à 125% (cento e vinte e cinco efetivação e administração das deliberações desta assembleia, objetivando a Emissão das Debêntures, ﬁcando ainda exprespor cento), de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Os pagamentos mencionados nas alíneas (e), (f), (g), samente autorizada a: (a) celebrar todos os documentos da Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura e o Contrato de
(h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p) e (q) acima serão interrompidos caso: (i) a Amortização Programada das Debêntures da 1ª, Garantia e seus respectivos e eventuais aditamentos, podendo praticar todos os atos necessários para a sua perfeita eﬁcá2ª e 3ª Séries não seja paga na data estipulada; e/ou (ii) a Razão de Cobertura se torne inferior à 110%, de acordo com a cia; e (b) contratar todos os demais prestadores de serviço para a realização da Emissão, podendo, para tanto, negociar e asfórmula prevista na Escritura de Emissão. Atualização: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das sinar os respectivos contratos. Encerramento: Nada mais a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da paDebêntures, conforme o caso, será atualizado, a partir da Primeira Data de Integralização, pela variação acumulada do IPCA, lavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omisaté a data do efetivo pagamento (“Atualização Monetária”) sendo o produto da Atualização Monetária automatica- são das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, §2ª da Lei das Sociedades por Ações, a qual
mente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Va- foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os acionistas presentes, que assinam digitalmente este dolor Nominal Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada pro rata temporis, por Dias Úteis decorri- cumento que confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (Presidente), Luis
dos, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Remuneração das Debêntures da Primeira Série: As Debên- Philipe Camano Passos (Secretário). São Paulo, 15.12.2019. Certiﬁco que a presente confere com o original lavrado no livro
tures da Primeira Série farão jus a uma remuneração (“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”) corres- próprio. Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa - Presidente, Luis Philipe Camano Passos - Secretário. JUCESP nº
pondente a 8% ao ano, base 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primei- 33.454/20-6 em 17.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

RAPIDOO PAGAMENTOS COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ nº 33.486.241/0001-41 - NIRE: 35.300.535.260
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.
Em 18/11/2019 às 10h na Sede Social. Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Sr. Luis Philipe Camano
Passos. Deliberações: Foi aprovada: (i) A alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente
alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 2º - A Companhia terá sede e foro na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, 105, cj. 43, sala 11, República,
CEP 01037-001, SP/SP, e não terá permissão para abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências
de representação, em qualquer parte do território nacional ou no exterior”. (ii) A alteração do objeto social da
Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, “Artigo 3º
- A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de créditos mercantis; (ii) a emissão e
colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais de qualquer título de crédito ou valor mobiliário
compatível com suas atividades, respeitados os trâmites e a legislação aplicável; (iii) a realização de negócios
e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e (iv) a realização
de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.
§1º - No âmbito das securitizações e emissões de valores mobiliários realizadas pela Companhia, será permitida
a recompra dos créditos mercantis por seus cedentes originais, se feita à vista. No mesmo sentido, será permitida
a substituição de créditos mercantis. §2º - Estão incluídas no objeto social da Companhia as seguintes atividades:
(i) a gestão e administração dos créditos mercantis supracitados, sendo permitida a contratação de terceiros
para a prestação dos serviços de gestão, administração e cobrança dos créditos mercantis, incluindo-se poderes
para conceder descontos, prorrogar vencimentos ou mudar características dos créditos mercantis; (ii) a aquisição
e a alienação de títulos representativos de créditos mercantis; (iii) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou
resgate de valores mobiliários de sua própria emissão nos mercados financeiro e de capitais, com lastro nos
créditos mercantis; (iv) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de operações de securitização dos
créditos mercantis; (v) a realização de operações nos mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e
(vi) a prestação de garantias para os títulos e valores mobiliários por ela emitidos. (iii) A alteração da razão social
da Companhia foi aprovada e a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 1º - Rapidoo
Pagamentos Securitizadora de Créditos Mercantis S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, que
se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável”. (iv) A consignação da renúncia dos seguintes
diretores da Companhia: (i) Caspar Friedrich Gerleve, RNE nº V533654-7 CGPI/DIREX/DPF,
CPF nº 238.900.318-46, que renuncia ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia; e (ii) Pedro Arantes de
Cicco, RG nº 33.562.290-2, CPF nº 369.241.118-90, que renuncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente da
Companhia. (v) Alteração da estrutura da Diretoria, alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia:
“Artigo 12 – A Diretoria será composta por até 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos
pela Assembleia Geral, e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitindo-se a
reeleição, sendo: 1 (um) Diretor-Presidente; 1 (um) Diretor de Relações com Investidores; e 2 (dois) Diretores
sem Designação Específica. §1º - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá à
Assembleia Geral eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da
gestão e os respectivos vencimentos. §2º - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei e o Estatuto
Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. §3º - A
Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, sendo que a convocação cabe ao Diretor-Presidente, que também
presidirá a reunião. §4º - A reunião instalar-se-á com a presença dos Diretores, que representem a maioria dos
membros da Diretoria, e as atas das reuniões com as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.
(...) Artigo 15 - A Companhia deverá obrigatoriamente ser representada: (i) pela assinatura do Diretor-Presidente,
agindo isoladamente; (ii) por assinaturas conjuntas de 02 (dois) Diretores; (iii) por 01 (um) Diretor em conjunto
com 01 (um) Procurador da Companhia; ou (iv) por 02 (dois) Procuradores da Companhia em conjunto, desde
que investidos de poderes específicos. §1º - As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão ser
outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor-Presidente, agindo isoladamente, ou por 02 (dois) membros da Diretoria
em conjunto, devendo ter expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do
mandato, não podendo possuir validade superior a 01 (um) ano, exceto as de caráter “ad judicia”. §2º - A
Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) membro da Diretoria, ou ainda por apenas 01 (um)
Procurador com poderes especiais, perante repartições públicas, sociedades de economia mista, empresas
públicas e concessionárias de serviços públicos: (i) em atos que não acarretem criação de obrigações para a
Companhia; (ii) no cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas; e (iii) na preservação de
seus direitos em processos administrativos”. (c) Modificação das Funções dos Diretores: Foi aprovada a
modificação das funções desempenhadas por parte dos Diretores, mediante a alteração do caput do Artigo 14
do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 14 – Compete especificamente ao Diretor de Relações com Investidores:
(i) representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; (ii) representar a Companhia junto a seus
investidores e acionistas; e (iii) manter atualizado o registro de companhia aberta, caso aplicável. § Único Compete aos Diretores sem designação específica auxiliar o Diretor-Presidente em todas as tarefas que este
lhes atribuir, exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido outorgadas pela Assembleia Geral
e praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, desde que autorizados pela
Assembleia Geral”. (vi) A eleição dos seguintes novos Diretores para um mandato unificado de 3 (três) anos:
(i) Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, RG nº 30.393.860-2 SSP/SP, CPF nº 218.718.568-09, para o
cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (ii) Luis Philipe Camano Passos, RG nº 34.545.393-1 SSP/SP,
CPF nº. 345.394.968-40, para o cargo de Direitor de Relações com Investidores; (iii) Camila Maria Oliveira,
RG nº 36.825.036-2 SSP/SP, CPF sob nº 349.935.818-23, para o cargo de Diretora sem Designação Específica;
e (iv) Sandra Aparecida Gomes, RG nº 28.191.920-3 SSP/SP, CPF nº 268.621.788-06, para o cargo de Diretora
sem Designação Específica. (vii) A 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com
Garantia Real, em 4 (quatro) Séries, para Distribuição Privada, nos seguintes termos: (a) Emissão de 20.000
(vinte mil) debêntures, todas simples, não conversíveis em ações, com garantia real, sendo: i. 6.000 (seis mil)
Debêntures Sênior; ii. 4.000 (quatro mil) Debêntures Mezanino; iii. 4.000 (quatro mil) Debêntures Subordinada
1; e iv. 6.000 (seis mil) Debêntures Subordinada 2. (b) Valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada, totalizando
o montante de R$ 20.000.000,00. (c) Vencimento de 36 meses, contados da data de emissão das debêntures,
podendo ser resgatada antecipadamente, nos termos e condições previstos na escritura de emissão das
debêntures; (d) As Debêntures Sênior e as Debêntures Mezanino farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de spread (sobretaxa) de (a) 8,75% ao ano para as
Debêntures Sênior e (b) 18,00% ao ano para as Debêntures Mezanino, ambas com base de 252 dias úteis,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o
valor nominal unitário das debêntures (ou saldo do valor nominal unitário das debêntures, conforme o caso)
desde a respectiva data de integralização ou desde a data de pagamento da remuneração; (e) As Debêntures
Subordinada 1 e as Debêntures Subordinada 2 farão jus a um prêmio de performance dos Direitos Creditórios
a ser pago na Data de Vencimento, no Resgate Antecipado Facultativo Total ou no Resgate Antecipado Facultativo
Parcial, e será calculado mensalmente pela Emissora, no último dia útil de cada mês de acordo com a seguinte
fórmula: PP = (CD – PDm+1 + SDA) – (SSenior + SMezanino + SSubordinada1 + SSubordinada 2). Sendo: PP:
o Prêmio de Performance; CD: caixa disponível na Emissora; PDm+1: provisão de despesas do mês subsequente;
SDA: saldo dos Direitos Creditórios adimplentes; SSenior: saldo atualizado das Debêntures Sênior; SMezanino:
saldo atualizado das Debêntures Mezanino; SSubordinada1: saldo atualizado das Debêntures Subordinada 1;
e SSubordinada 2: saldo atualizado das Debêntures Subordinada 2. (f) Em virtude das deliberações acima, a
escritura de emissão das debêntures passará a vigorar nos termos do Anexo IV à presente ata. (viii) Em virtude
das deliberações acima, fica consolidado o Estatuto Social da Companhia. JUCESP nº 2.605/20-0 em 08/01/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA SAO
FLORENCIO, Nº 1500, APARTAMENT O Nº 114, 11º ANDAR OU 12º PAVIMENT O,
EDIFICIO HORTENCIA, CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA,
41º SUBDISTRITO CANGAIBA, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO UMA
VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA NO ESTACIONAMENT O EXTERNO DO
EDIFICIO. SAO PAULO SP CEP 03733020
1º leilão 29/1/2020 partir 15:00 horas
2º leilão 19/2/2020 partir 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES SAO PAULO SP
Mutuarios:
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, CPF 30513669949
e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilao
Informações tel 11932854559 ou RUA ARACI, 162 COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA SP CEP
13295000
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
23 - 24 - 25/1/2020

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:
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003247-04.2017.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VOVÓ LELA ALIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ 10.484.432/
0001-79 e DANIELLE MARIA PILLA JUNQUEIRA CAFANGE, CPF 807.767.361-91, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 154.803,24 (cento cinquenta e quatro mil oitocentos e três reais e vinte e
quatro centavos), conforme cálculo de fls. 34/35, atualizado até Maio de 2017, referente a contrato bancário.
Estando os executados em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que efetue o pagamento da
dívida, no prazo de 03 (três) dias, a fluir após os 20(vinte) dias supra, caso em que os honorários serão
reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora; intime-se do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo
reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer
o pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo para
oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
04 de novembro de 2019.

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
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Toyota Racing Series

São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Estreia difícil não tira foco e motivação
de Collet para tentar voltar ao topo

Brasileiro mostra motivação extra para superar adversidades
petição neozelandesa pela primei- da enquanto aquecia os pneus na
ra vez a bordo do carro #23 da volta de formação do grid, o que
equipe MTEC Motorsport. No úl- é proibido pelo regulamento.
timo fim de semana (18 e 19), na Com o acréscimo, o piloto terpista de Highlands Motorsport minou a prova na sétima posição.
Park, o piloto mostrou velocidaNas duas corridas seguintes,
de, liderando um dos treinos livres, o prejuízo acabou sendo maior.
conquistando a pole para a corrida Collet tocou o muro logo após a
1 e o segundo lugar no grid para a largada da segunda prova e foi
corrida 3. Mas, nas disputas das obrigado a abandonar. Sem temprovas, alguns problemas tiraram po suficiente para arrumar a freno piloto do pódio.
te do carro para a corrida 3, o
Na corrida 1, Collet chegou brasileiro nem largou após sena cruzar a linha de chegada em tir que havia algo quebrado ainda
primeiro, após uma grande apre- na volta de aquecimento.
sentação, mas foi punido em cinMas são as dificuldades que
co segundos pelos comissários também fortalecem, principalda prova, que alegaram que o bra- mente no esporte. Por isso, Cosileiro teria simulado uma larga- llet segue focado e espera dar a

volta por cima a partir deste fim
de semana.
“Depois de disputar a primeira etapa, estou bem motivado
para voltar. A melhor forma de
‘curar’ um fim de semana ruim é
correndo de novo e buscando os
pódios e as vitórias. Então, estou focado ao máximo pra isso”,
destacou o piloto de 17 anos.
“Ainda não conheço a pista de
Teretonga Park. Vai ser um traçado novo, como todos os outros
aqui na Nova Zelândia, mas nosso carro esteve muito bem na
primeira etapa e vamos trabalhar
muito para continuar assim. A
expectativa é grande e acredito
que temos boas chances de seguir mostrando muita competitividade”, finalizou Collet.
A Toyota Racing Series é disputada com os mesmos chassis da
Fórmula Renault Eurocup (FIA F3
Tatuus) e pneus Hankook. Por isso,
também é considerada um ótimo
preparativo para a temporada 2020
do campeonato europeu, onde Collet fará sua segunda temporada
este ano a partir de abril.
O “live timing” das etapas da
Toyota Racing Series pode ser
acompanhado pelo site www.racemonitor.com e as corridas em livestream no www.motorsport.com.br

Rafael Câmara estreia na
temporada 2020 na Itália
Foto/ Forza Racing

Piloto participará da abertura do World Series Karting neste final de semana em Adria na categoria OK

Rafael Câmara
Principal campeonato de kart
do mundo por etapas, o WSK
começa neste final de semana e
o vice-campeão mundial Rafael

Câmara estará nessa disputa com
a equipe britânica Forza Racing.
O piloto de 14 anos fará sua primeira temporada completa na

categoria OK após diversas conquistas na OK Júnior e está bastante animado para esse desafio
na estreia em Adria, na Itália.
“Meu objetivo é começar da
mesma maneira que começamos
em 2019, quando conquistei o título do WSK Super Master em Adria.
Fiz uma boa adaptação nas últimas
etapas do ano passado na OK e consegui andar sempre rápido, então
estou bem confiante de que lutaremos por vitórias e pódios nesse
começo de ano”, diz Câmara, que
foi campeão brasileiro em 2018.
Vencedor de duas provas no
Mundial de Kart em 2019 e pole
position em cinco corridas da
competição na Finlândia, Câmara também tem como foco em
2020 fazer uma boa preparação
para Mundial deste ano, que será
realizado pela primeira vez no
Brasil, em Birigui (SP). Para

isso, o piloto conta com um bom
primeiro semestre nas competições europeias.
“Teremos uma longa preparação ao longo desse ano para o
Mundial, por isso o meu foco inicial na temporada está nas corridas aqui na Itália. Temos boas
chances de brigar entre os primeiros, fizemos bons testes aqui nesse período de inverno e vamos
com tudo para buscar as vitórias”,
diz Camara que está entre os 42
pilotos inscritos na OK em Adria.
Os treinos oficias da etapa
única do WSK Champions Cup
começam nesta quinta-feira e
logo no dia seguinte serão realizadas as tomadas e as primeiras
baterias de cada categoria. As
provas classificatórias seguem na
sexta-feira e no sábado, enquanto a pré-final e a final estão programadas para o domingo (26).

A seleção brasileira que disputará o Campeonato Pan-Americano de Cross Country, dia
29 de fevereiro, em Victoria,
no Canadá, já está formada.
Daniel Ferreira do Nascimento (ABDA-SP) e Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR), campeões dos 10 km da Copa Brasil Caixa de Cross Country, são
os destaque s da convocação da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
A seleção brasileira de cross
country será formada por 12
atletas - seis homens e seis mulheres. Foram selecionados os
três primeiros colocados da
Copa Brasil Caixa de Cross
Country nas categorias adulto e
sub-20, feminino e masculino,
realizada em Serra, no Espírito
Santo, no último dia 17/1.

“Estou muito feliz por começar o ano vencendo a Copa Brasil e ter conquistado a vaga para
o Pan-Americano”, disse Tatiane, de 29 anos, que começou a
praticar atletismo aos 13 no
IPEC, de Londrina, onde nasceu.
Atualmente treina em Guarapuava (PR), seu técnico é Claudio
Castilho e compete pela equipe
de Londrina/FEL/IPEC de atletismo. “Quando comecei disputei os jogos escolares paranaense na velocidade, mas quando
passei a treinar para valer já fui
para os obstáculos – sempre tive
pernas compridas.”
Apesar de apostar no cross provas que exigem grande resistência - neste início de temporada Tatiane não esconde que buscar vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. “Nós foca-

Foto/ Leonardo Duarte

CBAt convoca atletas para o
Pan-Americano de Cross Country

Tatiane Raquel da Silva
mos no cross, mas com o objetivo de tentar um lugar na seleção olímpica de atletismo nos
3.000 metros com obstáculos. A
disputa do Pan de Victoria também vai ajudar na preparação”,
acrescentou Tatiane.

Tatiane sabe que não terá facilidade no Pan, com adversárias americanas, canadenses e também da América do Sul, como as
equatorianas e bolivianas, dentre
outras - “muitas treinam em altitude”, observou. ”

Superliga Feminina 19/20

Curitiba Vôlei recebe
Sesi Vôlei Bauru
nesta quinta-feira
Equipe paranaense jogará com time de Bauru (SP) às
21h30, no ginásio da Universidade Positivo, em Curitiba
(PR). SporTV 2 transmitirá ao vivo

Foto/ Ricardo Bufolin

O paulista Caio Collet volta
às pistas a partir desta quinta-feira (23) para o início das atividades para a segunda etapa da Toyota Racing Series, principal campeonato de monopostos realizado na Nova Zelândia. No total,
serão cinco finais de semana seguidos de disputas, sempre em
rodada tripla.
A etapa deste sábado e domingo (25 e 26) acontecerá no curto traçado de 2,57 km de Teretonga Park,
em Invercargill. A programação terá
início com treinos coletivos na quinta-feira. Na sexta (24), serão mais
três treinos livres. No sábado, acontece o classificatório para a corrida
1 e a disputa da primeira prova, a partir das 15h09 local (ainda 23h09 de
sexta-feira no Brasil).
No domingo, os pilotos
disputam o classificatório para
a corrida 3. A segunda prova tem
o grid definido pela ordem de chegada na corrida 1 e os seis primeiros invertidos. A corrida 2
acontecerá às 11h42 local de domingo (19h42 de sábado no Brasil) e a terceira às 16h06 local
(0h06 de sábado para domingo no
Brasil). As corridas 1 e 2 terão
20 voltas e a última prova 25.
Integrante do Renault Sport
Academy, Collet participa da com-

Foto/Divulgação

Brasileiro segue confiante no desempenho de seu carro e espera voltar a brigar por pódios e vitórias neste fim de semana em
Teretonga Park

Curitiba Vôlei jogará em casa
A segunda rodada do returno da Superliga feminina
19/20 terá início nesta quinta-feira (23) com o duelo
entre o Curitiba Vôlei (PR)
e o Sesi Vôlei Bauru (SP). A
equipe paranaense jogará
com o time de Bauru (SP),
às 21h30, no ginásio da Universidade Positivo, em Curitiba (PR). O SporTV 2
transmitirá ao vivo.
Na classificação geral, o
Sesi Vôlei Bauru aparece em
quinto lugar, com 22 pontos
(seis vitórias e seis derrotas). O Curitiba Vôlei (PR)
é o nono colocado, com 11
pontos (quatro resultados
positivos e oito negativos).
O Sesc RJ é o líder, com 32
pontos. No primeiro turno,
o time bauruense levou a
melhor sobre a equipe paranaense por 3 sets a 0.
No Curitiba Vôlei, o treinador Durval Nunes, o Duda,
comentou sobre o momento
atual da competição e destacou a força física do Sesi
Vôlei Bauru.
“É mais uma pedreira
pela frente. Vamos ter uma
sequência com os cinco primeiros colocados da Superliga. Precisamos continuar
crescendo e desenvolvendo
a equipe. Não podemos mais
contar com a Aninha (líbero) no restante da temporada e estamos nos adaptando
a isso. O Sesi Vôlei Bauru
tem uma equipe alta e forte
fisicamente. É um time que
terminou o primeiro turno
antes das outras e se preparou bem para o returno. Esperemos um jogo difícil”,
disse Duda.
A líbero Aninha sofreu
um trauma torcional no joelho direito durante um treinamento realizado no início
de janeiro e passará por um
procedimento cirúrgico nas
próximas semanas.
Pelo lado do Sesi Vôlei

Bauru, o técnico Anderson
ressaltou a importância de
um pequeno número de erros no duelo contra o Curitiba Vôlei.
“O Curitiba Vôlei é uma
equipe da qual teremos de
ter muito cuidado, pois jogam bem, tem jogadoras jovens e talentosas. Temos que
fazer bem o nosso trabalho,
manter o ritmo dos últimos
jogos e buscar errar cada
vez menos. Viemos de vitórias importantes, que nos
deixam mais confiantes.
Embora não vamos ter muito tempo para descansar, já
que jogamos contra o
Osasco-Audax ontem, hoje
viajamos para Curitiba e jogaremos amanhã. Vamos fazer o nosso melhor e ir em
busca da vitória”, afirmou
Anderson.
Outros jogos
Na sexta-feira (24) serão realizadas as outras quatro partidas da segunda rodada do returno. O São Paulo/Barueri (SP) receberá o
Flamengo (RJ), às 19h30,
no ginásio Poliesportivo do
Morumbi, em São Paulo
(SP), com transmissão ao
vivo do Canal Vôlei Brasil.
As demais partidas do
dia acontecerão às 20h. O
Fluminense (RJ) disputará
um clássico carioca contra o
Sesc RJ, no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro
(RJ). O Itambé/Minas (MG)
duelará com o Valinhos (SP),
na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG). As duas
partidas terão a transmissão
do Canal Vôlei Brasil.
No outro jogo do dia, o
Pinheiros (SP) terá pela
frente o Osasco-Audax
(SP), no ginásio Henrique
Villaboim, em São Paulo
(SP).
O
site
globoesporte.com transmitirá ao vivo.

