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OMS declara estado de emergência
global em razão do coronavírus
Número de novos empreendimentos
cresceu 25,5% em novembro de 2019
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Governo divulga lista de criminosos
mais procurados do país
Página 4

Funcionários do Ministério da Saúde, Trabalho e
Bem-Estar do Japão confirmaram a existência dos primeiros dois casos de infecção por coronavírus sem sintomas no país. Acrescentaram que os casos sem sinais
de infecção são os primeiros
de conhecimento público
fora da China.
A pasta confirmou que três
indivíduos repatriados da cidade
chinesa de Wuhan são portadores do novo tipo de coronavírus.
Os três estão entre os 206 passageiros que retornaram quartafeira ao Japão em um avião fretado pelo governo. Página 3

Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

32º C
22º C

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na quinta-feira (30) a
liberação de R$ 892 milhões em
recursos federais para ações de
reconstrução da infraestrutura
em municípios atingidos pelas
fortes chuvas que ocorrem na
região Sudeste há mais de uma
semana, principalmente em Mi-

nas Gerais, no Espírito Santo e
no Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito em Belo
Horizonte, após o presidente se
reunir com ministros e o governador do estado, Romeu Zema.
Eles fizeram um sobrevoo sobre
algumas das áreas mais atingidas
pelas chuvas.
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Brasil segue com nove casos
suspeitos de coronavírus
O Ministério da Saúde
informou na quinta-feira (30)
que há nove pessoas com
suspeita de estarem infectadas
por coronavírus no Brasil. Apesar de o número de casos ter se
mantido igual ao divulgado ontem, há quatro novos casos considerados suspeitos e outros quatro foram descartados.

RKC Kart Club pode
conquistar primeiro
título em 2020
A equipe Rotary Kart Club
(RKC) pode conquistar o seu
primeiro título neste início de
ano. Ela é co-líder do campeonato de Endurance Noturno de
Interlagos 2019, que termina
nesta sexta-feira (31), com a
disputa da quarta etapa de 3h15
de duração, no Kartódromo Ayrton Senna, em São Paulo (SP).
O kart da dupla Alberto
Otazú e Fábio Cunha (RKC
Imab) está na liderança empatado com a FKart Projetelas Monster, com 73 pontos.
Página 6

Os quatro novos casos suspeitos foram registrados no Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Paraná. O caso do
Rio Grande do Sul já havia sido
notificado e chegou a ser excluído. No entanto, voltou a ser
considerado suspeito após o
paciente apresentar outros sintomas.
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Semifinal acontece nesta
sexta-feira, em Jaraguá do Sul
Os quatro semifinalistas da
Copa Brasil feminina de vôlei
2020 começarão nesta quintafeira (30.01) os treinamentos
em Jaraguá do Sul (SC) para
a fase final da competição.
Nesta sexta-feira (31), a Arena Jaraguá será o palco dos
confrontos entre Sesc RJ e
Sesi Vôlei Bauru (SP), que se
enfrentarão às 19h30, e do
duelo mineiro entre Dentil/
Praia Clube (MG) e Itambé/
Minas (MG), que jogarão às

EMS Taubaté Funvic e
Pacaembu/Ribeirão Preto
jogam nesta sexta

Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,26
Venda:
4,26
Turismo
Compra: 4,09
Venda:
4,43

EURO
Ponteiro Douglas no ataque

EMS Taubaté Funvic (SP) e
Pacaembu/Ribeirão Preto (SP)
se enfrentam nesta sexta-feira
(31) pela terceira rodada do returno da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/
2020. O duelo será às 20h, e irá
acontecer no ginásio do Abaeté,
em Taubaté (SP), e terá transmissão ao vivo do pay per view do
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O time taubateano é o segundo colocado na tabela, com 35
pontos, junto com o Sada Cruzeiro (MG), porém com um jogo a
mais.
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21h30. Os jogos que definirão os finalistas da competição terão transmissão
ao vivo do SporTV 2.
Para chegar a Jaraguá do
Sul (SC), o Sesc RJ, líder da
Superliga 19/20, passou pelo
Pinheiros (SP) por 3 sets a 2
nas quartas de final. A central
Milka, do time carioca, espera um jogo difícil na semifinal, mas mostra confiança no
bom desempenho do grupo
carioca.
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Meia Maratona de São Paulo
reúne destaques do
País e do Exterior

Alberto Otazu lidera pela equipe RKC Imab

Fonte: Climatempo

Compra: 4,70
Venda:
4,70

SP registra melhor resultado
primário desde 2010, com
superávit de R$ 18,3 bilhões

Esporte

Foto/ Fernando Teramatsu

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

Presidente Jair Bolsonaro

Os recursos serão liberados
por meio de medida provisória,
que abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
“Estamos trabalhando ombro
a ombro para buscar mitigar os
problemas ocorridos com essa
catástrofe, que aconteceu nos
últimos dias”, afirmou Bolsonaro, em um breve pronunciamento à imprensa. O presidente retorna a Brasília ainda na tarde
desta quinta-feira.
Segundo o governo de Minas
Gerais, até agora 55 pessoas
morreram no estado em decorrência das chuvas e cerca de 30
mil estão desabrigadas. Nos três
estados mais atingidos pelas chuvas, um total de 123 municípios
teve situação de emergência reconhecida pelo governo federal.
“Parece-me que o pior já ficou para trás, mas o estado estará atento a tudo”, disse o governador Romeu Zema. Página 4

que, no meio do festival de primavera, estão trabalhando por
24 horas, durante sete dias por
semana, para salvar vidas e
colocar o surto em controle”,
afirmou o diretor da Organização, Tedros Adhanom.
A OMS afirmou que não
há necessidade de medidas
para evitar viagens ou comércio internacional com a China.
Além disso, apresentou um conjunto de recomendações, como
apoio a países com sistemas de
saúde mais precários, combate
a rumores e desinformação, desenvolvimento de recursos para
identificar, isolar e cuidar dos
casos,
além
do
compartilhamento de dados e
conhecimento sobre o vírus.
“Países devem trabalhar
juntos no espírito de solidariedade e cooperação. Estamos
nessa juntos e só podemos parar juntos. Este é o tempo de
fatos, não medo, para ciência,
não rumores, para solidariedade, não estigma”, destacou
Adhanom. (Agencia Brasil)

Foto/ Sergio Shibuya

Japão
confirma
casos de
infecção por
coronavírus
sem sintomas
no país

Foto/Alan Santos/PR

Cientistas norte-americanos trabalham para desenvolver
a vacina que poderá barrar o
coronavírus que, até o momento, já infectou quase 8 mil pessoas em vários países e matou
quase duas centenas de pessoas. Se tudo correr bem, dentro
de poucos meses a vacina poderá começar a ser testada.
O laboratório da farmacêutica Inovio, na cidade de San
Diego, na Califórnia, é neste momento um dos locais
onde a vacina está sendo desenvolvida. Os cientistas da
Inovio esperam ter o produto pronto para ser testado em
humanos no início do verão
e já lhe deram um nome: “INO4800”.
Página 3

Bolsonaro anuncia
R$ 892 milhões para
cidades atingidas pela chuva

Foto/ Emerson Santos

Vacina
desenvolvida
nos EUA
poderá impedir
propagação do
coronavírus

A Organização Mundial de
Saúde declarou estado de
emergência global em razão da
disseminação do coronavírus.
A entidade fez o anúncio à imprensa em sua sede, em Genebra, na Suiça, após uma reunião com especialistas.
Até o momento, foram
contabilizados 7,7 mil casos e
170 mortes na China, principal local de multiplicação do
vírus. Em outros 19 países, já
foram registrados 98 casos. No
Brasil, o Ministério da Saúde
investiga nove casos suspeitos.
De acordo com a entidade,
os casos abrangem pessoas que
viajaram para Wuhan, foco do
surto, ou que tiveram contato
com pessoas com histórico de
passagem pela cidade.
Os representantes da OMS,
contudo, negaram que o anúncio signifique uma manifestação
de desconfiança com a China.
“A China está tendo um
novo patamar para este surto.
Meu respeito e agradecimento
para os profissionais de saúde

Largada da elite masculino em 2019
A 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo
reunirá alguns dos melhores nomes do País e convidados do exterior, no domingo (2/2), com
largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente ao estádio
do Pacaembu. A prova de 21,097
km recebeu o Selo Ouro e o Permit 02/2020 da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt).

As largadas da Meia Maratona começam às 6:28, com os
cadeirantes. A elite feminina
tem início às 6:30 e a masculina e demais categorias às 6:35.
A competição paulistana fecha
o prazo para que os atletas tentem
índices para o Campeonato Mundial de Meia-Maratona, que será
disputado no dia 29 de março, em
Gdynia, na Polônia. Página 6
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Acolhimento dos alunos será destaque
no retorno às aulas da rede estadual
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada na imprensa de São Paulo desde
1993. Na Internet, desde 1996, site www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil. No Twitter, desde 2018, pela
conta @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Fazendo as contas das possíveis eleições e reeleições na 1ª
eleição sem coligação pra 55 vereadores, tá difícil encaixar as
projeções de quantos eleitos terão as bancados dos partidos PSDB
de Tuma, DEM de Milton Leite e o PODEMOS de Mario Covas
.
PREFEITURA (SP)
Ex-governador Marcio França (dono do PSB no Estado de
São Paulo) e candidato ao cargo hoje ocupado por Bruno Covas
(PSDB) tá prometendo aos componentes da Guarda Civil Metropolitana ganhos salariais mensais maiores que os da Polícia Militar
.
ASSEMBLEIA (SP)
Suplentes dos deputados que serão candidatos às prefeituras
das suas cidades já tão trabalhando mais que muitos cabos eleitorais profissionais. Caso estes deputados sejam eleitos, estes suplentes herdarão as cadeiras no maior Parlamento estadual do
Brasil
.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) segue trabalhando pra virar qualquer parada contra sua pretensão Presidencial 2020. O fato de não morar no Palácio dos Bandeirantes dá a
ele a condição de visitar - a qualquer hora - seus piores adversários
.
CONGRESSO (BR)
Senador por São Paulo, o major Olimpio (ficante no PSL do
deputado federal pernambucano Luciano Bivar) começa a se tornar decisivo na tentativa da deputada federal Joice Hasselmann
pelo menos conseguir ir ao 2º turno das eleições paulistanas 2022
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Prestes a completar 40 anos de fundação, o PT (ainda dominado pelo Lulismo) segue dizendo que não será candidato à prefeitura paulistana em 2020, dando entender que não quer ter nova
derrota como foi o caso das 3 derrotas de Marta (ex-Suplicy)
.
JUSTIÇAS (BR)
Tanto o Tribunal Superior Eleitoral, como os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados não tão se pronunciando sobre a
possibilidade ou não do “Aliança PELO Brasil”, partido do Presidente Jair Bolsonaro (saído do PSL). Leitura: pode dar tempo
do registro
.
PARTIDOS
Presidente nacional do Movimento Conservador e fiel escudeiro em São Paulo do Bolsonaro Presidente e do Bolsonaro
deputado federal, Edson Salomão segue realizando o maior movimento (na Capital e pelo Estado de São Paulo) de formação ...
.
POLÍTICOS
... de um novo partido político brasileiro (Aliança PELO Brasil) da História. Por isso, sua pré-candidatura à prefeitura paulistana 2020 é real. Até o Carnaval podem rolar as assinaturas necessárias, somando a coordenação dele em 80 cidades paulistas
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do 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.com

cesar@cesarneto.com
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A partir da próxima segundafeira (3), o acolhimento, componente que faz parte do
programa Inova Educação, será
colocado em prática em todas as
escolas da rede estadual de São
Paulo, no início do ano letivo.
Vale destacar que se trata de uma
ação pedagógica, com o objetivo de dar as boas-vindas aos educandos e às equipes docente e
gestora, integrando os estudantes entre si, com a unidade e funcionários, fortalecendo a conexão entre eles.
O ato de acolher tem o propósito de despertar nos estudantes o sentimento de pertencimento, e, principalmente, permitir seu desenvolvimento integral. “Não tem hora nem local
específico para acontecer. É uma
postura que envolve duas vontades: a de ser acolhido, que vem
da infância, dos braços de mãe,
e a de acolher, de ouvir o outro,
de mostrar o quanto ele é querido e acolhido”, destaca Cristina
Mabelini, coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação “Paulo Renato Costa
Souza” (EFAPE).
Para Cibele Sbrissa, vice-diretora da Escola Estadual Capi-

tão Vitório Togni, em Cabreúva,
no interior de São Paulo, o acolhimento estimula capacidades
socioemocionais como o olhar
para o outro. “Em Cabreúva, trabalhamos sempre a empatia.
Nossa dinâmica funcionava em
grupo, com os alunos se apresentando e falando características
positivas de quem estava do
lado. Isso gerava uma empatia
imediata e criava um senso se
pertencimento que se estendia
para o ano”, ressalta.
Outra proposta da ação é fazer com que os alunos reflitam
sobre o seu Projeto de Vida, um
dos três novos componentes da
matriz curricular, que também
traz Tecnologia e Inovação e Eletivas. “Gostamos de falar no acolhimento que o Projeto de Vida
não precisa ser necessariamente algo profissional. Pode ser
qualquer tipo de sonho. E também gosto de dizer que sonhar é
muito bom, mas realizá-lo é
melhor ainda”, explica Giovana
Nicolluci, estudante do 3º ano do
Ensino Médio na Escola Estadual Reverendo Augusto Paes de
Ávila, em Praia Grande.
Início das aulas
O primeiro dia de aula será

voltado para o acolhimento,
com dinâmicas em grupo, conduzidas pelos próprios alunos,
para o registro dos sonhos. A
ideia é de que os educandos sejam estimulados a pensarem sobre os passos que precisarão seguir para concretizar o que desejam, assumindo uma postura
protagonista na sua trajetória
escolar. Uma atenção especial
também é feita com alunos de
EJA – Educação de Jovens e
Adultos, e estudantes migrantes.
Os registros das atividades
comporão o portfólio de cada
estudante. As informações serão sistematizadas pela gestão
escolar e compartilhadas com
os outros docentes, como forma de subsidiar, por exemplo,
a elaboração das disciplinas
Eletivas, que devem estar relacionadas aos Projetos de Vida
dos alunos.
Além disso, o acolhimento
prevê dois papéis. No fim do ano
letivo de 2019, alguns estudantes de cada unidade escolar foram selecionados e formados
para se tornarem jovens acolhedores, tarefa que irão desempenhar no começo deste ano. Os
professores também serão acolhidos, em atividades separadas,

mas também realizadas pelos
jovens acolhedores, com o objetivo de integração entre os pares e melhoria do clima escolar.
Experiências
Lucas Henrique Paiva da Silva, aluno da Escola Estadual
Reverendo Augusto Paes
D’Ávila, da Diretoria de Ensino São Vicente, já esteve nas
duas posições, como ac olhido
e acolhedor, e compartilha as
experiências.
“Quando eu entrei na escola
e passei por esse processo, fiquei realmente apaixonado. Não
só pela ação, mas também pela
escola. Realmente, o acolhimento me proveu muita coisa.
Aprendi a me conhecer um pouco melhor. E, de fato, me senti
acolhido e entrei muito mais
tranquilo no primeiro dia de
aula”, relata.
A grande missão é fazer com
que a escola dialogue com os
sonhos dos estudantes e que os
jovens percebam a relação que
as atividades escolares têm com
os sonhos, enxergando o sentido da escola na vida. Nessa trajetória, o papel do educador é
fundamental no incentivo e no
apoio durante todo o processo.

SP registra melhor resultado
primário desde 2010, com
superávit de R$ 18,3 bilhões
O ano de 2019 terminou
como um dos melhores da história de São Paulo. Graças a um
intenso trabalho de gestão financeira, controle de despesas e incentivos para setores estratégicos,
o Estado teve um de seus melhores desempenhos fiscais dos últimos anos, com a diminuição da
dívida consolidada e, principalmente, o aumento das receitas tributárias, sem criação de tributos
ou aumento de alíquotas.
O marco histórico se deve
ao resultado primário de R$
18,3 bilhões, o melhor desde
2010. Além disso, o resultado
nominal atingiu a marca de R$
5,3 bilhões, o primeiro resultado positivo em 10 anos, indicando que o Estado conseguiu diminuir a dívida consolidada –
interrompendo uma tendência
de alta, que vinha desde 2013.
Desempenho
O intenso trabalho de gestão
das finanças públicas e o rígido

controle de todo o fluxo orçamentário e de despesas também
resultou na queda da relação Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida para 1,63 –
a menor proporção desde 2015.
“Sabemos que 2019 foi um
ano difícil, considerando que a
economia cresceu muito menos
que o esperado. Ainda assim, São
Paulo cresceu mais que a média e
nossas receitas totais cresceram
5,8%, saltando de R$ 213 bilhões
em 2018 para mais de R$ 225 bilhões em 2019”, ressaltou o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles.
O bom desempenho financeiro de São Paulo também assegurou o Rating B atribuído
pela Secretaria do Tesouro Nacional, condição indispensável
para viabilizar a contratação de
R$ 5,8 bilhões de operações de
crédito em 2020, o que permitirá a retomada de investimentos
no Metrô, do Rodoanel e de vicinais do Departamento de Es-

tradas de Rodagem (DER).
Os dados constam no Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, publicados no diário Oficial do Estado desta
quinta-feira (30). Os relatórios
são instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com o propósito de assegurar a consecução das metas fiscais e a transparência dos gastos públicos, pressuposto da
“gestão fiscal responsável”.
Receitas tributárias
Um dos fatores que colaborou diretamente para esse resultado foi alta das receitas tributárias em 3,4%, mesmo sem nenhum aumento de alíquotas ou
instituição de novos tributos.
Pelo contrário, em 2019 foram
concedidos incentivos a setores

estratégicos da economia paulista, como indústria automotiva e aviação civil, resultando na
criação de novos negócios, novos postos de trabalho e incremento da arrecadação.
“Quando reduzimos a carga
tributária do querosene de aviação (QAV), a contrapartida do
setor era, a princípio, de 490
novos voos em São Paulo. Nosso levantamento mostra que foram criadas 706 novas partidas
no Estado, o que mostra a eficácia da medida”, destacou Henrique Meirelles.
Além do crescimento da arrecadação e do corte de despesas, uma importante receita adicional veio do Programa Especial
de Parcelamento (PEP) do ICMS,
que trouxe R$ 2,6 bilhões adicionais para o Tesouro do Estado em
2019 e ainda incrementará a arrecadação de 2020, com o pagamento dos contribuintes que optaram pelo parcelamento e quitarão as parcelas ao longo do ano.

São Paulo monitora 1º caso
suspeito de coronavírus no
interior e descarta caso infantil
A Secretaria de Estado da
Saúde de SP está monitorando
três casos suspeitos de Coronavírus, sendo dois na Capital e um
em Paulínia, cidade localizada
na região de Campinas. Os números são dados oficiais registrados pelos municípios em um
sistema de informação do Ministério da Saúde.
São dois adultos e uma criança que estão bem, estáveis e
recebendo cuidados em casa em
isolamento domiciliar, ou seja,
com restrição de contatos com
pessoas e ambientes externos.
O primeiro caso suspeito
notificado do interior do Estado de São Paulo é um adulto, 45
anos, de Paulínia.
O paciente esteve na China e
após desembarcar no Brasil
apresentou febre, tosse, coriza
e dificuldades para respirar. Foi
atendido em serviço privado,
onde foram colhidas amostras
para análise laboratorial, e o paciente foi liberado com indicação de isolamento domiciliar.
Os casos suspeitos da Capital são um menino de seis anos,
que apresentou febre e tosse,
com histórico de retorno da China no dia 19, e um homem de 33
anos, que retornou da China no
dia 20 de janeiro. Este apresentou febre, tosse e dor de garganta e foi atendido em um hospital
privado da capital.

Na quinta-feira (30), foi descartado o caso da menina de 4
anos, já que os resultados dos
exames apresentaram positividade para Influenza (gripe).
Os familiares dos pacientes
estão orientados com relação às
medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras,
higienização das mãos e não
compartilhamento de objetos de
uso pessoal, bem como sobre os
cuidados requeridos para os pacientes, que incluem hidratação
e a permanência em casa, sem
circulação por outros locais e
evitando contato com familiares
e amigos, por exemplo.
Monitoramento
A investigação dos casos é
realizada pelas secretarias municipais de saúde, com todo
apoio técnico da pasta estadual.
As amostras biológicas dos pacientes foram colhidas pelo hospital onde foram atendidas e já
foram para análise no Instituto
Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional localizado em
SP. Os resultados, assim como
eventuais novos casos suspeitos
ou confirmados, serão divulgados em boletins atualizados diariamente pela Secretaria.
“Os profissionais de saúde
que atuam em SP estão orientados sobre esse novo vírus e a
importância de nos informar ra-

pidamente sobre qualquer caso
suspeito. Nossa rede de saúde
conta com serviços de referência na área de Infectologia e está
preparada para atender pacientes
que se enquadrem nos critérios
clínicos e epidemiológicos. Seguiremos vigilantes, orientando
serviços, organizações públicas e
privadas, veículos de comunicação e a sociedade civil, prezando
pela agilidade e transparência”,
afirma o Secretário de Estado da
Saúde, José Henrique Germann.
Até o momento, não há caso
confirmado de coronavírus nem
em São Paulo, nem no Brasil.
Ainda assim, de modo geral, é
importante seguir os mesmos
cuidados previstos na “etiqueta
respiratória” adotada com relação à gripe: cobrir a boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar
objetos de uso pessoal, limpar
regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado (confira abaixo
outras recomendações).
É fundamental procurar o
serviço de saúde mais próximo
se a pessoa apresentar sintomas
como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados aos seguintes aspectos epidemiológicos: histórico de viagem em área com circulação do
vírus (consulte os sites indicados ao final do texto), contato
próximo caso suspeito ou con-

firmado laboratorialmente para
coronavírus.
“Nosso papel é orientar e
tranquilizar a todos. Não há motivo para panico. O monitoramento está em curso, com organismos internacionais e nacionais de saúde, e nossas equipes
acompanharão o tema ininterruptamente para que possamos
dar respostas rápidas e efetivas
quando necessário”, diz a diretora da Vigilância Epidemiológica, Helena Sato.
Dicas de prevenção:
– Cobrir a boca e nariz ao
tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável
para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos
de uso pessoal;
– Limpar regularmente o
ambiente e mantê-lo ventilado;
– Lavar as mãos por pelo
menos 20 segundos com água e
sabão ou usar antisséptico de
mãos à base de álcool;
– Deslocamentos não devem
ser realizados enquanto a pessoa
estiver doente;
– Quem for viajar aos locais
com circulação do vírus deve
evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.

Jornal O DIA SP
São Paulo, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Nacional

Página 3

Número de novos empreendimentos
cresceu 25,5% em novembro de 2019
O números de novos empreendimentos aumentou 25,5%
em novembro de 2019 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Foram registradas
257.697 aberturas, segundo o
Indicador de Nascimento de
Empresas da Serasa Experian.
Na comparação com outubro
de 2019, houve queda de
16,2%. O acumulado de janeiro
a novembro mostrou a abertura
de 2,9 milhões de empresas,
com alta de 23,3% no ano.
O volume de novos negócios foi maior na Região Norte,
com aumento de 36,3% em novembro comparado ao mesmo

mês do ano passado. Em seguida aparecem o Nordeste
(27,3%), o Centro-Oeste
(26,3%), o Sul (24,8%) e o Sudeste (24,2%). Entre os estados,
o que apresentou a maior variação foi o Amapá, com 73,2% na
comparação com novembro de
2018, seguido pelo Amazonas
(59,9%) e Roraima (51,8%). O
Espírito Santo aparece em último, com alta de 15,1%.
“Com a geração de empregos
formais ainda em marcha lenta
na economia brasileira, o empreendedorismo tem sido uma
válvula de escape para o desenvolvimento de atividades econô-

Vendas em shoppings crescem
7,9% em 2019
O levantamento divulgado na
quinta-feira(30) pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) indica que o setor teve um aumento de 7,9% nas
vendas em 2019. Segundo associação, o faturamento chegou
aos R$ 192,8 bilhões, o melhor
resultado desde 2014.
A Abrasce atribuiu o bom resultado a um cenário econômico favorável, com inflação controlada e uma ligeira recuperação do mercado de trabalho.
A liberação dos saques do
Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS) também contribuiu, segundo a associação, para
aquecer as vendas em shoppings
ao longo do ano.
Em 2019, houve um aumento de 0,6% no número de lojas
em shoppings, totalizando 105,6
mil estabelecimentos. Para
2020, estão prevista, de acordo
com a entidade, a abertura de 19
novos centros comerciais, sendo sete no Nordeste, cinco no
Sudeste, quatro no Sul e três no
Centro-Oeste. Atualmente, existem 577 shoppings no país.
(Agencia Brasil)

micas. Esse fato explica o forte
crescimento, principalmente, de
novos microempreendedores
individuais, que já chegou a 2,4
milhões até novembro de 2019”,
explicou o economista da Serasa Experian Luiz Rabi.
As empresas do setor de Serviços apresentaram variação de
29,7% entre novembro de 2018
e 2019, seguido por Indústrias
(21,0%) e Comércio (11,8%).
No acumulado do ano o setor
também se destaca, com crescimento de 27%, enquanto os demais tiveram variações de 13%
(Comércio) e 18,4% (Indústria).
Em novembro de 2019, a

maior parte das companhias
abertas foi de microempreendedores individuais, representando
80,2% do total, com 206.744
empreendimentos. Houve variação de 23,9% em relação ao
mesmo mês do ano anterior. As
sociedades limitadas foram as
que mais cresceram nesse período, com alta de 50,9% 22.622 em 2019 ante 15 mil no
penúltimo mês do ano anterior.
As empresas individuais apresentaram aumento de 7,4%, com
12.833 novos negócios no mês
analisado e os demais portes registraram 15.498 aberturas no
período. (Agencia Brasil)

Confiança do empresário
de serviços cai 0,1 ponto
em janeiro
O Índice de Confiança de
Serviços, medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), teve queda de 0,1 ponto de dezembro de
2019 para janeiro deste ano e
recuou para 96,1 pontos, em
uma escala de zero a 200. A queda veio depois de duas altas consecutivas.
A queda da confiança atingiu
empresários de seis das 13 principais atividades pesquisadas. O
resultado foi puxado pelo Índice da Situação Atual, que mede

a confiança no momento presente e que recuou 1,4 ponto, passando para 91,5 pontos.
Por outro lado, o Índice de
Expectativas, que mede a confiança em relação aos próximos
meses, subiu 1,2 ponto, para
100,9.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada do setor de
serviços aumentou 0,4 ponto
percentual em janeiro, para
82,3%, o maior nível desde abril
de 2018. (Agencia Brasil)

Problema da água no Rio requer
soluções de longo prazo
A Companhia Estadual de
Água e Esgoto (Cedae) iniciou
na quarta-feira (29) o uso de argila ionicamente modificada na
lagoa próxima à captação da Estação de Tratamento de Água
(ETA) Guandu para evitar a proliferação da alga que produz a
substância geosmina que altera
o gosto e o cheiro da água distribuída a grande parte da população da região metropolitana do
Rio de Janeiro. Especialistas
entrevistados pela Agência
Brasil avaliam, entretanto, que,
apesar da necessidade de medidas de curto prazo para enfrentar a situação crítica, o governo
tem que investir no saneamento
de forma integral para resolver
o problema.
A professora da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Iene Christie Figueiredo destacou que a utilização do carvão
ativado para reter a geosmina,
que começou na semana passada, e a aplicação da argila são
medidas “próprias, mas puramente mitigatórias”.
“São medidas adequadas para
minimizar um problema real.
Essas medidas vão precisar ser
postas em operação toda vez que
tiver esses grandes eventos. Portanto, se a gente não resolve o

problema, a gente vai ter que utilizar essas medidas com muita
frequência. E a gente está
convivendo hoje com um passado de descaso”, disse a especialista em saneamento ambiental.
Para ela, não há problemas
no uso do carvão ativado e da
argila. “Pelo contrário, a comunidade científica tem largos estudos sobre o uso dessas duas
substâncias. Existe tecnologia,
existem empresas capazes de
fornecer equipamentos. Então, a
gente não está falando de um
experimento. A gente está falando de soluções que são adequadas em casos semelhantes em
outros lugares do mundo. Não
tem nada de irresponsável. Irresponsável é não cuidar do nosso
manancial.”
De acordo com a professora, a população vai conviver com
a iminência de um colapso no
sistema de abastecimento de
água do país se não for feito o
esgotamento sanitário com o
devido tratamento, a drenagem
urbana e o manejo dos resíduos
sólidos.
Já o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e
Meio Ambiente da Faculdade de
Engenharia da Universidade do
Rio de Janeiro (Uerj) Gandhi
Giordano avalia que para enfren-

tar o problema no curto prazo é
preciso fazer a limpeza de forma criteriosa do reservatório de
Guandu e a dragagem dos rios
que desembocam na lagoa próxima à captação e estão poluídos, carregados de esgoto e poluentes.
No médio e longo prazos,
segundo o professor, o caminho
é fazer obras de transposição dos
rios poluídos ou mudança de
captação do Guandu. Além disso, é preciso fazer a implantação de sistemas de tratamento de
esgoto.
O especialista criticou, entretanto, o emprego da argila.
Segundo ele, a lagoa tem grande
extensão o que obriga que o produto tenha que ser aplicado em
larga escala. “Não é um ambiente pequeno e fechado. É um ambiente aberto com entrada e saída de rios, tem ação de ventos.
Tem muita interferência para que
possam fazer o controle. É de
alto risco também ficar colocando produto químico em reservatório porque pode provocar floração de outras algas que podem
causar mais danos do que essa
[geosmina]. Acho que eles estão
no caminho errado.”
Cedae
Em nota, a Cedae disse que a

argila indisponibiliza o fósforo,
nutriente necessário para o crescimento de algas. O objetivo é
impedir a proliferação excessiva de algas que possam interferir no tratamento da água captada no manancial.
“A argila já é utilizada no Rio
Grande do Sul e na Bahia e foi
usada no lago Serpentine, em
Londres, e no lago Strathclyde,
na Escócia. O produto possui
registro junto ao Ibama; certificados internacionais para
águas de abastecimento como
o NSF/ANSI 60 (International
Standard for Drinking Water
Additives); e foi licenciado
pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) após apresentação de documentos que comprovam sua eficácia e segurança ambiental”, diz a nota.
A companhia informou que
enviou no dia 14 de janeiro ao
Inea pedido de autorização para
utilizar a argila, aprovado pelo
órgão no dia 23. Serão realizadas inicialmente três aplicações
de teste, monitoradas por técnicos da Cedae, do instituto e da
empresa fornecedora do material. O produto será aplicado por
meio de embarcação equipada
com sistema para dispersão homogênea sobre a superfície da
água. (Agencia Brasil)

Espírito Santo tem 16 municípios
em situação de emergência
O governo federal reconheceu na quarta-feira (29) a situação de emergência em 16
municípios do Espírito Santo
e de calamidade pública em
mais dois. O reconhecimento federal, que facilita o
acesso das prefeituras a recursos federais para ações assistenciais e de restabelecimento de serviços essenciais,
ocorre no mesmo dia em que
o governo do estado reduziu
de alerta máximo para estado
de observação o nível de prontidão da Defesa Civil.
Com as duas portarias que
o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou
no Diário Oficial da União
desta quinta-feira, sobe para
22 o total de municípios capixabas onde o governo federal
admite que as chuvas que atingem parte da Região Sudeste
desde o último dia 17 podem
causar, ou já estão provocando,
danos à saúde da população e
prejuízos à prestação dos serviços públicos.
Na Portaria nº 189, a Secretaria Nacional de Proteção
e Defesa Civil, do Ministério
do Desenvolvimento Regional
reconhece a situação de emer-

gência nas cidades de Alegre,
Apiacá, Bom Jesus do Norte,
Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço,
Dores do Rio Preto, Guaçuí,
Ibitirama, Irupi, Jerônimo
Monteiro, Mimoso do Sul,
Muniz Freire, São José do Calçado, Domingo Martins e Marechal Floriano.
Já na Portaria nº 190, é reconhecido o estado de calamidade pública em Conceição de
Castelo e Iúna. Antes, a secretaria nacional tinha reconhecido o
estado de calamidade pública em
Alfredo Chaves; Iconha; Rio
Novo do Sul e Vargem Alta.
Mais grave que a emergência, o estado de calamidade pública é decretado quando há
prejuízos efetivos para os serviços públicos e para a saúde
humana. Com o reconhecimento federal da gravidade da situação, os gestores municipais
podem contratar serviços temporários e efetuar compras
consideradas essenciais sem a
obrigação de realizar processo licitatório.
O reconhecimento federal
também permite às prefeituras
pedir recursos da União para
ações de socorro, assistência

às vítimas, restabelecimento
de serviços essenciais e reconstrução. Além disso, os
moradores de áreas afetadas
diretamente prejudicados
podem acessar mais facilmente alguns benefícios sociais e auxílios, inclusive financeiros, oferecidos pelos
governos municipais, estaduais e federais.
Observação
A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Espírito
Santo reduziu de alerta máximo para nível de observação o
plano de emprego da Defesa
Civil estadual. No nível de observação, o risco de inundações, enxurradas e deslizamentos de terra é considerado moderado, enquanto, no grau de
alerta, o risco é classificado de
alto a muito alto. Segundo a
assessoria do órgão, a decisão
se deve ao fato de os boletins
das agências de meteorologia
indicarem menor probabilidade de chuva.
Em boletim divulgado na
quinta-feira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastre Natural (Cemaden) diz que é alta “a possibili-

dade de eventos hidrológicos
em todo o Espírito Santo, devido aos altos acumulados dos
últimos dias, à continuidade de
chuvas previstas para a região
e à tendência de alta dos rios
das bacias do rio Doce e Itapemirim. Segundo o Cemaden, é
possível haver condições para
continuidade da chuva nos próximos dois dias em toda a Região Sudeste.
Em todo o Espírito Santo,
as chuvas das últimas duas semanas forçaram 14.765 pessoas a deixar suas casas. De acordo com a Secretaria estadual da
Segurança Pública e Defesa
Social (Sesp), 12.735 pessoas
e são desalojadas, ou seja, tiveram que deixar suas casas e
se abrigar na casa de parentes,
amigos ou outras opções temporárias, e 2.030 pessoas ficaram desabrigadas, tendo que se
acomodar das provisoriamente em abrigos públicos, improvisados, na maioria dos casos,
em escolas ou igrejas. Nove
mortes em função das consequências das chuvas foram registradas: quatro em Iconha;
três em Alfredo Chaves; uma
em Iúna e uma em Conceição
do Castelo. (Agencia Brasil)

Vacina desenvolvida
nos EUA poderá
impedir propagação
do coronavírus
Cientistas norte-americanos trabalham para desenvolver a vacina que poderá barrar o coronavírus que, até o momento, já infectou quase 8 mil pessoas em vários países e matou quase duas
centenas de pessoas. Se tudo correr bem, dentro de poucos meses a vacina poderá começar a ser testada.
O laboratório da farmacêutica Inovio, na cidade de San Diego, na Califórnia, é neste momento um dos locais onde a vacina
está sendo desenvolvida. Os cientistas da Inovio esperam ter o
produto pronto para ser testado em humanos no início do verão e
já lhe deram um nome: “INO-4800”.
O fato de as autoridades chinesas terem sido rápidas ao divulgar o código genético do vírus ajudou os cientistas a determinar a origem, as mutações que pode sofrer à medida que o surto
se desenvolve e a perceber a melhor forma de proteger a população mundial do contágio.
“Assim que a China forneceu a sequência do DNA do vírus,
conseguimos colocá-lo na tecnologia dos nossos computadores
e desenvolver o protótipo de uma vacina em apenas três horas”,
explicou à BBC Kate Broderick, vice-presidente de Pesquisa e
Desenvolvimento da Inovio.
Caso os testes iniciais sejam bem-sucedidos, serão feitos
testes em maior escala, principalmente na China, o que pode
ocorrer até o fim deste ano. Se a cronologia prevista pela Inovio
se confirmar, esta será a vacina desenvolvida e testada mais rapidamente em um cenário de surto.
Da última vez que um vírus semelhante surgiu, em 2002 – a
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) -, a China demorou a
partilhar informações com o mundo e, por isso, a epidemia já
estava perto do fim quando uma vacina foi desenvolvida.
Como funciona a vacina contra o coronavírus
A equipe responsável pelo desenvolvimento da vacina utiliza
uma nova tecnologia de DNA e trabalha com uma empresa de
biotecnologia de Pequim.
“As nossas vacinas são inovadoras pois utilizam as sequências de DNA do vírus para atingir partes específicas do agente patogênico”, organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos
seus hospedeiros, explicou a responsável pela empresa norteamericana.
“Depois, utilizamos as células do próprio paciente como uma
fábrica para a vacina, fortalecendo os mecanismos de resposta
naturais do corpo”.
O trabalho desse e de outros laboratórios é financiado pela
Coligação para Inovações de Preparação para Epidemias (CEPI,
na sigla original), uma organização não governamental que apoia
o desenvolvimento de vacinas que previnam surtos.
“A nossa missão é garantir que os surtos não sejam uma ameaça para a humanidade”, explicou Melanie Saville, uma das diretoras da organização, que foi criada depois do surto de ébola na
África Ocidental.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), uma das entidades
que participam da procura global por uma vacina que combata o
coronavírus, diz que não existem garantias de que qualquer um
dos projetos em desenvolvimento seja suficientemente seguro e
eficaz para que possa vir a ser utilizado.
“Os especialistas vão considerar vários critérios, incluindo a
segurança da vacina, as respostas imunológicas e a disponibilidade dos laboratórios para fabricarem doses suficientes no tempo necessário”, explicou a OMS. (Agencia Brasil)

Japão confirma casos
de infecção por
coronavírus sem
sintomas no país
Funcionários do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
do Japão confirmaram a existência dos primeiros dois casos de
infecção por coronavírus sem sintomas no país. Acrescentaram
que os casos sem sinais de infecção são os primeiros de conhecimento público fora da China.
A pasta confirmou que três indivíduos repatriados da cidade
chinesa de Wuhan são portadores do novo tipo de coronavírus.
Os três estão entre os 206 passageiros que retornaram quartafeira ao Japão em um avião fretado pelo governo.
Um homem na faixa dos 40 anos e uma mulher na casa dos
50 não têm sinais de infecção, mas apresentaram resultado positivo no exame viral. Outro homem na faixa dos 50 anos que disse
sentir dor de garganta teve febre antes de testar positivo.
O vírus não foi detectado em 201 outros passageiros do mesmo voo. Dois dos passageiros recusaram-se a fazer o exame.
Funcionários da saúde afirmam que vão continuar a tentar convencê-los da necessidade de se submeter ao teste.
Já chega a 11 o número de pessoas infectadas no Japão.
O ministério explica que a confirmação da infecção de dois
indivíduos que não viajaram para Wuhan comprova a ocorrência
de contágio pessoal no Japão. No entanto, a pasta pede ao público que não se preocupe excessivamente, pois não houve disseminação do coronavírus por uma ampla área. (Agencia Brasil)
Hidrovias do Brasil S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982
Fato Relevante
A Hidrovias do Brasil S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e no artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em seguimento às informações prestadas no
Fato Relevante divulgado em 13 de agosto de 2019, informa ao mercado e ao público em geral que, nesta data, a Hidrovias
do Brasil Administração Portuária Santos S.A., subsidiária integral da Companhia, e a União, por intermédio do Ministério
da Infraestrutura, ﬁrmaram o Contrato de Arrendamento Nº 01, de 2020, cujo objeto consiste no arrendamento de área
portuária denominada STS20, destinada a movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente
fertilizantes e sais, no Porto organizado de Santos, Estado de São Paulo (“Arrendamento” e “Contrato de Arrendamento”,
respectivamente), no qual a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ ﬁgura como interveniente-anuente.
O Arrendamento terá um prazo de 25 anos contados a partir da data da celebração do Termo de Aceitação Provisória e
Permissão de Uso de Ativos (Data da Assunção). Eventuais esclarecimentos sobre as informações deste Fato Relevante
poderão ser obtidos com a Companhia através do e-mail ri@hbsa.com.br. São Paulo, 29 de janeiro de 2020. Fabio Abreu
Schettino - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
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Bolsonaro anuncia R$ 892 milhões
para cidades atingidas pela chuva
Brasil segue com nove casos
suspeitos de coronavírus
O Ministério da Saúde
informou na quinta-feira
(30) que há nove pessoas
com suspeita de estarem infectadas por coronavírus no
Brasil. Apesar de o número
de casos ter se mantido igual
ao divulgado ontem, há quatro novos casos considerados suspeitos e outros quatro foram descartados.
Os quatro novos casos
suspeitos foram registrados
no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. O caso do Rio Grande do
Sul já havia sido notificado e
chegou a ser excluído. No entanto, voltou a ser considerado suspeito após o paciente apresentar outros sintomas. Os dados foram fechados pela pasta às 12h de
hoje.
Até o momento, 43 casos
foram notificados pelo Brasil. Destes, 28 já foram excluídos. Até o fechamento do
balanço, os casos estavam
distribuídos em: (1) Minas
Gerais, (1) Rio de Janeiro, (3)
São Paulo, (2) Rio Grande do

Sul, (1) Paraná, (1) Ceará.
Os coronavírus são conhecidos desde meados dos
anos 1960 e já estiveram associados a outros episódios
de alerta internacional nos
últimos anos. Em 2002, uma
variante gerou um surto de
síndrome respiratória aguda
grave (Sars) que também
teve início na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em
2012, um novo coronavírus
causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio que
foi chamada de Mers.
A atual transmissão foi
identificada em 7 de janeiro.
O escritório da Organização
Mundial de Saúde (OMS) na
China buscava respostas
para casos de uma pneumonia de etiologia até então
desconhecida que afetava
moradores na cidade de
Wuhan. No dia 11 de janeiro
foi apontado um mercado de
frutos do mar como o local
de origem da transmissão. O
espaço foi fechado pelo governo chinês. (Agencia Brasil)

IGP-M acumula taxa de 7,81%
em 12 meses, diz FGV
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
acumula taxa de inflação de 7,81%
em 12 meses. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa é
superior aos 6,74% registrados em
janeiro do ano passado.
O IGP-M teve inflação de 0,48%
em janeiro deste ano, taxa inferior
aos 2,09% em dezembro de 2019.A
queda da taxa de dezembro para janeiro foi puxada pelos preços no

atacado e no varejo.
A inflação Índice de Preços ao
Produtor Amplo, que mede o atacado, caiu de 2,84% em dezembro para
0,50% em janeiro. Já a taxa do Índice de Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, passou de 0,84% para
0,52% no período.
Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção
subiu de 0,14% em dezembro
para 0,26% em janeiro. (Agencia
Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na quinta-feira (30) a
liberação de R$ 892 milhões em
recursos federais para ações de
reconstrução da infraestrutura em
municípios atingidos pelas fortes
chuvas que ocorrem na região
Sudeste há mais de uma semana,
principalmente em Minas Gerais,
no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito em Belo
Horizonte, após o presidente se
reunir com ministros e o governador do estado, Romeu Zema.
Eles fizeram um sobrevoo sobre
algumas das áreas mais atingidas
pelas chuvas.
Os recursos serão liberados
por meio de medida provisória,
que abre um crédito extraordi-

nário em favor do Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR).
“Estamos trabalhando ombro
a ombro para buscar mitigar os
problemas ocorridos com essa
catástrofe, que aconteceu nos
últimos dias”, afirmou Bolsonaro, em um breve pronunciamento
à imprensa. O presidente retorna
a Brasília ainda na tarde desta
quinta-feira.
Segundo o governo de Minas Gerais, até agora 55 pessoas
morreram no estado em decorrência das chuvas e cerca de
30 mil estão desabrigadas. Nos
três estados mais atingidos
pelas chuvas, um total de 123
municípios teve situação de
emergência reconhecida pelo

governo federal.
“Parece-me que o pior já ficou para trás, mas o estado estará atento a tudo”, disse o governador Romeu Zema.
O ministro Gustavo Canuto,
do Desenvolvimento Regional,
afirmou que pasta vai montar uma
força-tarefa para receber e processar os pedidos solicitados
pelas prefeituras o mais rápido
possível.
“O sistema nacional de proteção e defesa civil funcionou
em suas três esferas, municipal, estadual e federal. Aqui,
o presidente Jair Bolsonaro,
numa demonstração clara da
preocupação dos os estados
de Minas Gerais, Espírito
Santo e Rio de Janeiro, dis-

Presidente cancela readmissão
de Santini e transfere PPI
para Economia
O presidente Jair Bolsonaro
informou na quinta-feira (30) que
vai tornar sem efeito a admissão do
ex-secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, para o cargo de
assessor especial da pasta. Bolsonaro também vai exonerar o atual
secretário-executivo e ministro
substituto, Fernando Moura, e
transferir o Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia.
As informações foram publicadas na conta pessoal do presidente no Twitter.
Na terça-feira (28), ao retornar de
viagem à Índia, Bolsonaro
anunciou que iria destituir Santini do
cargo de secretário-executivo por usar
um avião da Força Aérea Brasileira
(FAB) para ir de Davos, na Suíça, onde
participou do Fórum Econômico
Mundial, para Nova Delhi, na Índia,
onde se juntou à comitiva presidencial, durante visita de Estado de Bolsonaro ao país.
Santini ficou na função de
ministro substituto durante as

férias do ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, e optou por usar
o avião da FAB, enquanto outros
ministros viajaram com companhias aéreas comerciais.
A exoneração de Santini do
cargo foi publicada na quarta-feira (29) no Diário Oficial da União
(DOU). Na mesma edição, Bolsonaro nomeou o então assessor especial da Casa Civil, Fernando
Moura, como secretário executivo
interino, assumindo também como
ministro substituto.
Ainda na quarta-feira, em edição
extra do DOU, Moura nomeou Santini para o cargo de assessor especial
da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil.
Então, na quinta-feira, Bolsonaro disse que tornará sem efeito essa
readmissão de Santini e ainda exonerará Moura. Além disso, irá transferir a Secretaria Especial do PPI, responsável pelas privatizações, concessões e parcerias do setor público
com o privado, da Casa Civil para a
Economia. (Agencia Brasil)

ponibilizando R$ 1 bilhão para
as ações de restabelecimento de
serviços essenciais, reconstrução de todas as estruturas danificadas. Os municípios devem
apresentar essas demandas ao
Ministério do Desenvolvimento
Regional”.
Além da liberação de recursos extras, o governo federal informou que tem atuado, por meio
do Ministério da Saúde, na distribuição de mais de duas toneladas de medicamentos paras a
regiões mais atingidas. O pagamento do Bolsa Família e o saque do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para
as vítimas das chuvas também
será antecipado. (Agencia Brasil)

Governo divulga lista de
criminosos mais procurados
do país
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou na quinta-feira (30) uma lista com os 26 criminosos mais procurados no país.
A lista, que será permanente, envolve pessoas acusadas de crimes
graves e violentos, que estão com
mandados de prisão em aberto e
são ligados a organizações criminosas. A lista está disponível no
site do ministério e será atualizada mensalmente.
Segundo o ministério, a lista
de procurados foi feita com base
em informações obtidas com as
áreas de segurança estaduais e a
partir de 11 critérios objetivos,
como posição de liderança em
organização criminosa, capacidade financeira para investir em atividades criminosas, atuação interestadual e internacional, entre
outras.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio
Moro, a lista é importante para
facilitar as prisões dos criminosos para que possam cumprir as

penas e enfraquecer a atuação
dos criminosos.
De acordo com os números
mais recentes do ministério, o país
registrou queda de 21,4% nos homicídios nos primeiros nove meses de 2019, em comparação com o
igual período de 2018. No mesmo
período, também houve queda em
outros índices de criminalidade,
como ocorrências envolvendo estupro (6,4%), roubo a banco
(38,4%), latrocínio (22,2%), roubo
de cargas (23,3%) e roubo de veículos (26,4%).
As informações sobre os índices de criminalidade estão disponíveis na plataforma eletrônica Sinesp, no site do Ministério
da Justiça. A partir de hoje, as
ocorrências de homicídios registradas em todos os municípios
do país serão inseridas no sistema e poderão ser consultadas.
Até o momento, os dados referem-se ao período entre janeiro
de 2018 e setembro de 2019.
(Agencia Brasil)
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 5ª VARA CÍVEL
- Rua Jericó s/n - Sala 209 - Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 38135564 - São Paulo-SP - E-mail: pinheiros5cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min502432 - - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0000009-31.2020.8.26.0011.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SãoPaulo, Dr(a). ANDRE
SALOMON TUDICSCO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FILIPPE COLEN
NUNES, brasileiro, casado, empresário, RG 83835246, CPF 035.971.398-09, que
por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
por WANG CHI HSIN, CPF 014.291.798-21. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$.124.603,88,
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020.
31/01 e 01/02

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002350-96.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Sureal Equipamentos Para Construção Eireli -ME, CNPJ 17.513.001/0001-32, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Pjm Empreendimento Imobiliário Spe S.a., objetivando, em
síntese, a declaração por Sentença da inexigibilidade dos débitos representados pelas duplicatas DMI 1018/3 – R$
3.833,50 – 7º Tabelionato, DMI 1002/2 – R$ 3.815,00 – 8 º Tabelionato, DMI 1002/4 – R$ 3.815,00 – 10 º Tabelionato,
DMI 1018/2 – R$ 3.883,50 – 10 º Tabelionato, DMI 1018/4 – R$ 3.833,50 – 10 º Tabelionato, cancelamento dos
protestos e eventuais negativações em nome da autora, bem como condenação do Réu ao pagamento de indenização
por dano moral em virtude dos protestos indevidos. 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
K-31/01
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000389-95.2019.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). AdilsonAparecido Rodrigues
Cruz, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)MLN COMÉRCIO DE MODA EIRELI - ME, CNPJ 28.634.267/
0001-50,que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BrandTextil Ltda,
objetivando a quantia de R$150.267,34 (atualizado até 31/12/2018), referente a duplicatasvencidas e não
pagas. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o presente edital, paraque em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verbahonorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários,podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e suaavaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regularprosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei.
J - 30 e 31/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009304-92.2013.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEVERINA PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, Casada, Agente
Administrativa, RG 32408222, CPF 258.845.778-93, com endereço à Avenida Ministro Petronio Portela, 1901,
APTO 101 - Bloco A, Vila Amelia, CEP 02802-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Marcio Luiz Vieira, objetivando o pagamento do valor de R$ 5.000,000
relativos à prestação de serviços advocatícios contratados pela requerida visando a defesa técnica de Thiago
da Silva Rodrigues no processo 0064269-78.2012.8.26.0050 que tramitou perante a 24ª Vara Criminal de São
Paulo cujo valor pactuado foi o valor de R$ 7.000,000(sete mil reais) a título de honorários, que deveriam ser
pagos em 10(dez) parcelas mensais e consecutivas de R$ 500,00 cada, tendo a requerida adimplido R$
2.000,00. 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 20(vinte) 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 19 de dezembro de 2019.

Monimed Equipamentos Ltda.
CNPJ (MF) nº 67.870.642/0001-12 – NIRE nº 35.210.884.281
Ata de Assembleia Geral dos Sócios Quotistas de 22 de junho de 2017
Data, Hora e Local: 22/6/2017, 15 hs, sede social. Convocação: DOE/SP. e Diário do Comércio,
ambos em 08,09,10/06/2017. Quorum de Instalação: Sócios quotistas representando 80%
do capital social. Mesa diretora dos trabalhos: Dr. Luís Véras Lobo, Presidente da Assembléia e Dr. Cristiano Diogo de Faria, Secretário da Assembléia. Ordem do Dia: A) Relatório
da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do
exercício social encerrado em 31/12/2016; B) Destinação do resultado do exercício; C) Fixação
da remuneração dos membros da Diretoria; Deliberações: A) Aprovado por 91,67% dos sócios
quotistas presentes, com abstenção da sócia quotista Cora Mesquita Branco Ferreira, Relatório
da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do
exercício social encerrado em 31/12/2016; B) Aprovado por 80% dos sócios quotistas presentes
não distribuir dividendos face resultado do exercício C) Aprovado por 53,36% dos sócios quotistas presentes, com voto contrário da sócia quotista Cora Mesquita Branco Ferreira, manter
atual remuneração dos membros da diretoria para 2017, a saber: Diretor Presidente 32,83
salários mínimos; Diretor Superintendente: 22,81 salários mínimos, e Diretor Secretário: 22,81
salários mínimos. D) Aprovado por 91,67% dos sócios quotistas presentes, com voto contrário
da sócia quotista Cora Mesquita Branco Ferreira, a pauta desta diretoria na assembléia geral
ordinária de 22/06/2017, 16 hs, da Casa de Saúde Santa Rita S/A: a) Aprovar Relatório da
Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do
exercício social encerrado em 31/12/2016. b) Não distribuir dividendos face resultado do
exercício. c) Manter atual remuneração dos membros da Diretoria daquela sociedade para
2017, a saber: Diretor Presidente, em até 119 salários mínimos; Diretor Financeiro: em até
119 salários mínimos; Diretor Administrativo Operacional: em até 55 salários mínimos; e para
os demais Diretores: em até 43 salários mínimos respectivamente, incluídos valores relativos
benefícios e verbas de representação dos administradores. Encerramento: Ata lavrada, lida,
aprovada e assinada no inteiro teor. São Paulo, 22/06/2017. Mesa: Luís Véras Lobo, Presidente
e Cristiano Diogo de Faria, Secretário. Sócios Quotistas Presentes: Luis Veras Lobo, Sergio
Stanicia, José Edmundo Costa Travassos da Rosa. Representados pelo procurador Cristiano
Diogo de Faria: Carlos Eduardo Lichtenberger, Ricardo Carvalhaes Machado, Walter Massaru
Yoshimoto, Carlos Lascala, Raimundo Rebuglio, José Slikta Filho e Pedro Abib Júnior. Brunnilda D’Almeida Bellini, Aurelio Augusto Bellini e Marcio Luis Bellini, todos pelo representante
da quota social Aurelio Augusto Bellini. Cora Mesquita Branco e Cora Mesquita Branco Ferreira ambas pelo representante da quota social Cora Mesquita Branco Ferreira através Luiz
Eduardo Monteiro Lucas de Lima. Certidão Jucesp: 87.770/19-2 em sessão de 15/02/2019.
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 29/01/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
Contrato: 102374002365-3 - SED: 628 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): VALTER FERREIRA, BRASILEIRO, INDUSTRIÁRIO, RG. 8.553.467SP, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ANTES DA LEI
6.515/77 COM SANDRA REGINA COVELLI FERREIRA, BRASILEIRA, DO LAR, RG.
9.408.608-SP, CPF DO CASAL Nº 895.449.608-30 E MARCIA TERESA LOPES,
BRASILEIRA, BANCÁRIA, RG. 11.438.006-SP, CPF: 032.629.668-94. Imóvel sito à:
RUA COPACABANA, Nº 553, APARTAMENTO Nº 102, LOCALIZADO NO 10º ANDAR E
VAGA SOB Nº 88-GSP, LOCALIZADA NO 1º SUBSOLO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL
SOLAR DAS GAIVOTAS, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO PAULO/SP.
São Paulo, 29/01/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
29, 30 e 31/01/2020

www.jornalodiasp.com.br

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U -XOLR &pVDU 6LOYD GH 0HQGRQoD
)UDQFR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GD /DSD63 )D] 6DEHU D $JULVPHLUH 0RGHQD &3)
 TXH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOROKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXP
REMHWLYDQGR UHFHEHU D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH /LPLWH
GH &UpGLWR 5RWDWLYR HP &RQWD &RUUHQWH  &UpGLWR 3DUFHODGR $GYDQFH (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
H
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 25ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas 920 e 924 - Centro - CEP 01501-900
- Fone: 2171-6188 - São Paulo-SP - E-mail: sp25cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1048317-47.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
LEILA HASSEM DA PONTE, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI, CNPJ 11.601.748/0002-47, que lhe foi proposta uma
ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., para cobrança de R$36.091,00 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, débito este representado por duplicata vencida, não paga e protestada.
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que,
após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS
MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos
bastem para solução da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo.
Nada mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2019.
31/01 e 01/02

 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q
 $ 'UD 7KDQLD 3HUHLUD 7HL[HLUD GH &DUYDOKR &DUGLQ -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO
GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D :0 7XULVPR H 9LDJHQV /WGD 0( &13-   H :DOVHQ
3RXVDGD$OED &3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD
SRU ,WD~ 8QLEDQFR 6$ FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH
5  VHWHPEUR GH   (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH 
SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP
DV SDUWHV H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR
YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR
DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR &3& 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
Citação - Prazo 20 dias - Proc. 0008996-27.2013.8.26.0100. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito da 24ª Vara Cível - Foro
Central Cível. Faz Saber a Roberto Kouetsu Nishi, CPF 067.082.928-58, que Carlos Augusto de Andrade, ajuizou uma Ação de Regresso,
pelo Procedimento Comum Cível, tendo como corréus Sileise Sommer e outros, objetivando condenar os réus ao pagamento R$ 171.965,51
(jan/2013), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente aos débitos trabalhistas da empresa
Casabranca Instituto de Medicina e Cirurgia S/C Ltda, CNPJ 62.207.816/0001-48, suportados pelo autor. Estando o requerido em lugar
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVEL ª
ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
PELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª3ÍOª0AULO ªªDEªNOVEMBROªDEªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1030648-44.2017.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª Vara
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Actual Agrícola Comércio e Representação Ltda, CNPJ 06.203.837/0001-14,
na pessoa de seu representante legal e a André Rodrigues Strack, CPF 046.776.346-10 e Letícia Ferreira Strack, CPF 075.460.876-00,
que Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A., ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 678.135,97 (01.07.2019), referente aos cheques nºs 850832, 850833, 850834, 850835, 850836 e 850837, no valor total de
R$ 282.604,38, emitidos para pagamento do Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças e devolvidos pelas alíneas
ªEª ªPORªFALTAªDEªFUNDOSª%STANDOªOSªEXECUTADOSªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSª
OSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMª
ªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAª
METADE ª TENDOª Oª PRAZOª DEª ª DIAS ª Aª AmUIRª APØSª Oª PRAZOª SUPRA ª PARAª QUEª OFEREÎAMª EMBARGOS ª FACULTANDOª AOSª EXECUTADOSª NESSEª PRAZO ª
RECONHECENDOª Oª CRÏDITOª DOª EXEQUENTEª Eª COMPROVANDOª Oª DEPØSITOª DEª ª DOª VALORª EMª EXECUÎÍO ª MAISª CUSTASª Eª HONORÈRIOS ª REQUEREREMª
o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
CURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªINÏRCIAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000111-56.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVELYN TANIA CORREA DA SILVA, Brasileira, Divorciada, Empresária, CPF 164.949.398-30, C & C
COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME, NA PESSOA DE SEU REPR. LEGAL CAIO BRUNO TIERI, CNPJ 00.920.233/0001- 02,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em
síntese: referente a uma cédula de crédito bancário vencida e não paga. 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, em 3 dias, pague a quantia referida
NAªINICIAL ªCORRIGIDAªMONETARIAMENTEªEªACRESCIDAªDEªJUROSªATÏªAªDATAªDOªDEPØSITOªJUDICIALª%MªCASOªDEªPAGAMENTO ªlXOªOSªHONORÈRIOSª
advocatícios em 5% do valor do débito atualizado com os acréscimos legais (Art.652-A do C.P.C.). A executada, ainda, poderá
APRESENTARªEMBARGOS ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªINDEPENDENTEMENTEªDEªESTARª
seguro o juízo, ou se o quiser e no mesmo prazo, poderá optar pelo parcelamento da dívida. Nesta hipótese deverá, reconhecendo
o crédito exigido, depositar 30% do valor da execução (inclusive custas e honorários), pagando o restante em até 06 parcelas
consecutivas, vencendo-se a primeira destas em 30 dias a contar do depósito da primeira, e as demais em igual dia, dos meses
subseqüentes, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Não sendo embargada a ação, a Executada, será
CONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2019.
B 30 e 31/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006819-94.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANANDA IZIS SOARES DONINI, Brasileira, Solteira, Bancária, RG 42.923.857-5,
CPF 405.506.398-96, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio
Barra Viva 4, objetivando a cobrança de R$ 770,59 (maio/2018), referente às despesas condominiais vencidas em
10/01/2018 a 10/03/2018 do apartamento 1.311, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do
presente processo, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações. Encontrando-se a executada
EMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªQUEªNOªPRAZOªDEªªTRÐS ªDIAS ªAªmUIRª
os 30 dias supra, pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do
pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do
CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor
em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado
requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos
BENSªQUANTOSªBASTEMªPARAªAªSATISFAÎÍOªDAªDÓVIDA ªlCANDOªADVERTIDOªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEª
REVELIAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªB 30 e 31/01

São Paulo, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020
ML Bank Securitizadora S/A - CNPJ/MF: 24.765.839/0001-89
Extrato da Ata da AGE realizada em 02/12/2019.
Aos 02/12/2019, às 10 hs, na sede, com a presença de todos os acionistas. Mesa: Presidente: Leandro José de Freitas Oliveira;
Secretária: Debora Previatti de Pardo Soares. Deliberações: 1. Análise e deliberação da proposta da Diretoria da Sociedade que tem
por objeto a realização de uma emissão privada de 100.000 debêntures simples em 7 séries. 2. Aprovar a ﬁxação das características das
debêntures a serem emitidas. 3. Autorizar a Diretoria a celebrar a respectiva Escritura de Emissão Privada de Debêntures; 4. Deliberar e
aprovar o remanejamento das debêntures da 1ª e 2ª série da 1ª emissão privada de debêntures; 5. Aprovar os termos do 2º Aditamento
ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples Encerramento: Nada mais. JUCESP. Certiﬁco o
registro sob o nº 002.586/20-4 em 06/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Brasil IP Iluminação Pública S.A.
CNPJ/MF nº 26.329.610/0001-27 - NIRE nº 3530051263-4
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 09/01/2020, às 09h, na sede social da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, sala 101, Itaim
Bibi, em São Paulo/SP. Aviso aos Acionistas e Convocação: Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença:
presentes todos os acionistas da Companhia. Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena e Alícia Maria Gross Figueiró, Presidente e Secretária,
respectivamente. Ordem do Dia: Eleger nova Diretoria para um mandato de 02 (dois) anos a contar da data desta assembleia. Deliberações: Os acionistas aprovaram por unanimidade: (i) A reeleição, para um mandato de dois anos, contados a partir de 09/01/2020, dos
seguintes diretores: Bruno Costa Carvalho de Sena, brasileiro, RG nº 6.091.773 - SSP/MG, CPF/MF nº 011.836.976-86, com endereço
comercial na Rua Renato Paes de Barros, nº 750, sala 101, em São Paulo/SP, CEP 04530-001, para o cargo de Diretor Presidente; Alícia
Maria Gross Figueiró, brasileira, RG nº MG 2.093.810 - SSP/MG, CPF/MF sob o nº 556.869.236-04, com endereço comercial na Rua Renato
Paes de Barros, nº 750, sala 101, em São Paulo/SP, CEP 04530-001, para ocupar o cargo de Diretora Administrativo-Financeiro; e Miguel
Luiz Morad Noronha, brasileiro, RG nº 7.536.364 - SSP-SP, CPF/MF nº 066.029.008-11, com endereço comercial na Rua Renato Paes de
Barros, nº 750, conjunto 101, em São Paulo/SP, CEP 04530-001 para ocupar o cargo de Diretor de Investimentos. (ii) Os diretores ora
eleitos tomam posse neste ato e declaram que renunciam o direito a percepção de rendimentos e, para os efeitos do disposto no artigo
35, II, da Lei n.º 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/96, e no §1º do artigo
147 da Lei nº 6.404/76, não estarem condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil, cientes de que, no
caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração,
sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos; (iii) a lavratura da presente ata na forma de Sumário. Encerramento: Lavrada
a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada e será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo para todos
OSlNSLEGAISSão Paulo, 09/01/2020. Bruno Costa Carvalho de Sena - Presidente da AGO e Diretor eleito, Alícia Maria Gross Figueiró Secretária da AGO e Diretora eleita, Miguel Luiz Morad Noronha - Diretor eleito. Acionista: BMPI Infra S.A. Acionista representada por seu
Diretor Presidente - Bruno Costa Carvalho de Sena. JUCESP nº 60.121/20-8 em 28/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MARTE SECURITIZADORA S/A.

CNPJ nº 35.794.939/0001-50 - NIRE 3530054637-7
EXTRATO DA ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 19/12/2019, às 11h na sede social, na cidade de SP/SP. Convocação: Dispensada, Presença de Acionistas:
Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. Murillo Ostini André e a Sra. Celia Cristina de Souza
Tamura, representando assim a totalidade do Capital Social votante da empresa Marte Securitizadora S/A. Mesa:
Sr. Murillo Ostini André - Presidente, Celia Cristina de Souza Tamura - Secretária. Deliberações: I - O
Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão de 40.000 debêntures simples, no
montante de R$ 40.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada por unanimidade a
referida emissão, tendo as seguintes características: 1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas: Será
emitido um total de 40.000 debêntures simples; 2) Número de Séries: A emissão será realizada em 09 (nove)
séries; 3) Modo e Prazo para Subscrição e Integralização: 3.1) As debêntures serão integralizadas no prazo de
1.440 dias, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subscritores contra a emissora, no ato da subscrição,
nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras avenças. 3.2) As
debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 1.440 dias, contados a partir de 15/01/2020. 4) Data de
Início da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de início da emissão das debêntures será dia 15/01/2020.
5) Valor Nominal Unitário e Valor Total da Emissão: Na data de início da emissão prevista no item 4, as debêntures
representativas desta emissão terão o valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de
R$ 40.000.000,00. A emissão será realizada em 09 séries, sendo que o número de Debêntures a ser alocado a
cada série será definido de acordo com a demanda pelas Debêntures. 6) Forma: As Debêntures terão a forma
nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis em ações. 8) Espécie: As debêntures
serão da espécie subordinada, tendo como principal garantia, direitos creditórios da carteira de ativos da emissora,
representados por créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas adquiridos nos termos do Contrato de Promessa
de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras Avenças, firmados entre a emissora e os originadores dos
direitos creditórios. As garantias ora assumidas pela emissora serão objeto de ajustes diários de posição,
contemplando o pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado das debêntures, juros moratórios, bem como
quaisquer encargos decorrentes de eventuais ações judiciais, sendo esta fiança irrevogável e irretratável, para
todos os efeitos legais. 9) Vencimento das Debêntures: As debêntures desta emissão vencerão no prazo de 120
meses, contados a partir da data de emissão estabelecida no item 4, ou seja, vencerão em 15/01/2030, data em
que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor nominal, devidamente atualizado de acordo
com o estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das Debêntures será privado, sem a intermediação
de Instituição Financeira. 11) Preço de Integralização: O preço unitário para integralização das debêntures desta
emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$ 1.000,00 . 12) Base de Remuneração: A) A base de
remuneração do valor unitário das Debêntures da 1ª série será de 1,0% expressa na forma de percentual ao mês,
base 30 dias. B) A base de remuneração da 2ª série será de 1,10% (um dez por cento), expressa na forma de
percentual ao mês, base 30 dias. C) A base de remuneração da 3ª série será de 1,20%, expressa na forma de
percentual ao mês, base 30 dias. D) A base de remuneração da 4ª série será de 1,25% por cento, expressa na
forma de percentual ao mês, base 30 dias. E) A base de remuneração da 5ª série será de 1,50%, expressa na
forma de percentual ao mês, base 30 dias. F) A base de remuneração da 6ª série será de 150% do CDI, expressa
na forma de percentual ao mês, base 30 dias. G) A base de remuneração da 7ª série será de 160% do CDI,
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. H) A base de remuneração da 8ª série será de 170% do
CDI, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. I) A base de remuneração da 9ª série será de 180%
do CDI, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. 13) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que
fizerem jus os debenturistas serão efetuados pela Emissora preferencialmente através de depósito em conta(s)
corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros Moratórios:
Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso
ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do débito, além
da remuneração tal como estabelecida no item 12, calculados desde a data de inadimplência até a data do efetivo
pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 15) Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam em circulação, por preço
não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, observado o disposto no §2º, do
artigo 55 da Lei 6.404/76, as debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação.
16) Vencimento Antecipado: Declarar-se-ão antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão
de que trata o presente instrumento e exigir o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado,
acrescido de juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento na ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto
legítimo e reiterado de títulos contra a Emissora, cujo valor global ultrapasse R$ 500.000,00, salvo se o protesto
tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Emissora, se for
cancelado ou ainda se forem prestadas garantias, em qualquer hipótese no prazo máximo de 3 dias de sua
ocorrência; 16.2) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; 16.3) decretação de
falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação prevista na Escritura de
Emissão, desde que não sanada em 30 dias contados a partir da data do recebimento do aviso escrito que lhe for
enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora. 17) Publicidade: Todos os atos societários
e decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos debenturistas
deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) Decadência dos Direitos aos
Debenturistas: Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para recebimento pelos
debenturistas desta emissão, dos valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora,
nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado previamente publicado. SP, 19/12/2019.
Murillo Ostini André - Presidente de Mesa e Acionista; Celia Cristina de Souza Tamura - Secretária de Mesa e
Acionista. JUCESP - 35.917/20-9 em 21/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005186-57.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON SUZUKI, na forma da Lei, FAZ SABER
a(o) UNI DIESEL LTDA, CNPJ 11.793.248/0001-73, que lhe foi proposta ação de execução de título extrajudicial por parte de
ESPINOSA DIESEL PEÇAS LTDA, objetivando recebimento de R$ 8.326,68 (Oito mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e
oito centavos), atualizado até 27/02/2018, oriundo da compra de peças automotivas. Estando a executada em local incerto e/ou
não sabido, foi deferida a citação editalícia para que o executado no prazo de 03 (três) dias a contar do prazo de 20 (vinte) dias
do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), que
SERÈªREDUZIDOªPELAªMETADEªEMªCASOªDEªPRONTOªPAGAMENTO ªOUªPARAªQUEªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
do prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito do exequente e
MEDIANTEªDEPØSITOªDEªªTRINTA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Luiz Avrucik,
REQUERIDO POR Ministério Público do Estado de São Paulo e outro - PROCESSO Nº 1007957-78.2018.8.26.0010. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a).
ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que, por r. sentença proferida em 24.09.2019, foi julgado parcialmente procedente o
PEDIDOªPARAªDECRETAR ªDEªFORMAªDElNITIVA ªAªINTERDIÎÍOªPARCIALªDEª,UIZª!VRUCIK ªBRASILEIRO ªSOLTEIRO ªAPOSENTADO ª2'ªª
33030ª#0&-&ª  ªRESIDENTEªEªDOMICILIADOªNAª2UAª3ILVAª"UENO ªNª ª!PTOª ª)PIRANGA ª3ÍOª0AULO30ª
NOMEANDOª'LAUCIAª2EGINAª&RIAES ª2'ª33030ªEª#0&ª  ªCOMOªSUAªCURADORAªDElNITIVA ªPELOªFATOª
do Interdito ser portador de Síndrome Demencial, que prejudica as funções mentais, apresentando comprometimento do
raciocínio lógico, que o impossibilita de gerir sua pessoa e para todos os atos da vida civil de forma absoluta e irreversível,
SENDOªDETERMINADAªAªPUBLICAÎÍOªDOªPRESENTEªEDITALªNOSªTERMOSªEªPARAªOSªlNSªDOªDISPOSTOªNOªARTIGOªªeªªDOª#0#ª3ERÈª
OªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªªªªªªªª"ª
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Viel Participações S.A. - Em constituição

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima de Capital Fechado Denominada Viel Participações S.A. Realizada em 28 de Junho de 2019
Data, Hora, Local: 28.06.2019, às 10 horas, na Avenida São Gabriel, nº 477, 8º andar, conjunto 82, organizado; i) Concessão de avais, ﬁanças de qualquer natureza ou qualquer outra forma de prestação
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: os acionistas fundadores: (I) Eduardo Machado Silva Filho, de garantia da Companhia para garantir obrigações de Terceiros, em qualquer valor; j) Aquisição ou
brasileiro, casado, empresário, CPF nº 956.646.021-04, RG nº 340197 (SSP/TO); e (II) Hugo Leonardo a venda, cessão ou transferência de ativos de qualquer natureza, pela Companhia, fora do curso
Rocha Lima Spenciere, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 028.067.741-36, RG nº 4538142 normal dos seus negócios, exceto se previamente aprovado especíﬁca e explicitamente pelo orçamento
SSP/GO, ambos residentes em Goiânia/GO. Mesa: Presidente: Eduardo Machado Silva Filho, anual; k) Cessão, transferência ou negociação por qualquer meio, a qualquer terceiro, de qualquer
Secretário: Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere. Deliberações Aprovadas: I. A constituição de marca, patente, direito autoral, know-how, software ou qualquer outro direito de propriedade industrial,
uma S/A de capital fechado sob a denominação de Viel Participações S.A., a qual será regida pela intelectual ou bem intangível pertencente ou utilizado pela Companhia; l) Aprovação do orçamento
Lei nº 6.404/76, e demais disposições legais aplicáveis, bem como pelo Estatuto Social. II. O objeto anual da Companhia; e m) Aumento do endividamento consolidado da Companhia em montante
social a ser desenvolvido compreenderá: (i) a participação em outras sociedades, como sócia ou superior a R$600.000,00, exceto se previamente aprovado especíﬁca e explicitamente pelo orçamento
acionista; e (ii) a administração dos respectivos rendimentos e outras aplicações ﬁnanceiras próprias. anual. Capítulo VI - Exercício Social e Distribuição de Lucros - Artigo 22: O exercício social
III. O capital social será de R$1.000,00, dos quais R$100,00 está totalmente subscrito e integralizado, coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, data em que se levantará
em moeda corrente nacional, e, o montante de R$900,00 será integralizado, em moeda corrente o balanço geral e as demais demonstrações ﬁnanceiras, com observância das prescrições legais. §
nacional, até o dia 31.12.2019, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 1º A Companhia, por deliberação da Diretoria Executiva, ad referendum da Assembleia Geral, poderá
emitidas pelo preço de emissão total de R$1.000,00, a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas levantar balanços intermediários e/ou intercalares e declarar e distribuir dividendos à conta dos lucros
e ratiﬁcada no Boletim de Subscrição: (a) 364 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao apurados nesses balanços ou à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros, ou ainda, a
preço total de R$364,00, em dinheiro, totalmente subscrito, dos quais R$50,00 está totalmente título de adiantamento de lucros. § 2º O balanço patrimonial anual encerrado em 31 de dezembro de
integralizado, e o saldo de R$314,00 a ser integralizado até 31.12.2019, pelo acionista Eduardo cada ano e as respectivas demonstrações ﬁnanceiras da Companhia serão auditadas por empresa
Machado Silva Filho. (b) 636 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de de auditoria externa, escolhida pela Diretoria Executiva, cujos trabalhos deverão ser colocados à
emissão de R$636,00, em dinheiro, totalmente subscrito, dos quais R$50,00 está totalmente disposição dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, e aos acionistas da Companhia. Artigo 23
integralizado, e o saldo de R$586 a ser integralizado até 31.12.2019, pelo acionista Hugo Leonardo Dos resultados apurados, na forma da legislação aplicável, serão inicialmente deduzidos os prejuízos
Rocha Lima Spenciere. IV. aprovam integralmente o Estatuto Social. V. A administração da acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e Tributos sobre o lucro; o lucro remanescente terá
Companhia será exercida por uma Diretoria, composta por 02 Diretores, sendo 1 Diretor Presidente a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição da Reserva Legal, que não excederá o limite de
e 1 Diretor Vice Presidente, todos com mandato uniﬁcado de 03 anos, podendo ser reeleitos por iguais 20% do capital social, conforme a Lei nº 6.404/76; (b) 5% para pagamento do dividendo obrigatório
períodos, cujas competências e funções estão devidamente deﬁnidas no Estatuto Social. VI. foram de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76; e (c) o saldo terá a destinação que lhe for atribuída a
eleitos, como membros da Diretoria, para cumprirem mandato de 03 anos, permitida a reeleição, os Assembleia Geral. § 1º O pagamento de dividendos deverá ocorrer no prazo de até 60 dias da deliberação
quais deverão permanecer no cargo até a posse do respectivo sucessor: (i) Eduardo Machado Silva da Assembleia Geral que aprovar a respectiva distribuição. Os dividendos não reclamados em 3 anos
Filho, para Diretor Presidente; e (ii) Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere, para Diretor prescrevem em favor da Companhia. § 2º Como remuneração do capital, e observadas as disposições
Vice Presidente, os quais declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer legais, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração de capital
atividades mercantis e tomam posse por meio da assinatura nos Termos de Posse I e II, e serão próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido, limitados à variação da Taxa de Juros a
lavrados no Livro próprio. VII. A não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. Fica constituída Longo Prazo - TJLP, ou a outra taxa que venha a substituí-la. A critério da Diretoria Executiva, “ad
a referida S/A. Nada mais. São Paulo/SP, 28.06.2019. Acionistas: Eduardo Machado Silva Filho, referendum” da Assembleia Geral, com base nos lucros existentes e apurados em balanços regulares,
Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere. Visto: Eduardo Peixoto Menna Barreto de Moraes - OAB/SP estes juros poderão ser pagos mensal, trimestral, semestral ou anualmente; também por deliberação
275.372. JUCESP-NIRE nº 3530054142-1 em 12/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. da Diretoria Executiva, “ad referendum” da Assembleia Geral, o valor dos juros pagos poderá ser
Estatuto Social - Capítulo I - Forma Legal, Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo deduzido do valor do dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Direito de Preferência sobre
1º Sob A Denominação de Viel Participações S.A., ﬁca constituída uma sociedade anônima de as Ações: Artigo 24 Os Acionistas não poderão dispor ou de qualquer forma transferir para terceiros,
capital fechado, que será regida pelo presente estatuto e pela legislação aplicável à espécie. Artigo direta ou indiretamente, suas respectivas ações, no todo ou em parte (as “Ações Ofertadas”), sem
2º A Companhia tem sede e foro na Avenida São Gabriel, nº 477, 8º andar, conjunto 82, Itaim Bibi, antes oferecê-las aos demais acionistas, que terão o direito de preferência na aquisição das Ações
São Paulo/SP, CEP 01435-001, podendo abrir e fechar ﬁliais, agências, escritórios ou depósitos em Ofertadas, observadas eventuais exceções previstas em Acordo de Acionistas, se houver. § 1º Caso
qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º A Companhia tem por objeto social: (i) qualquer dos Acionistas (“Acionista Ofertante”) receba proposta de Terceiro (“Potencial Adquirente”)
a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista; e (ii) a administração dos respectivos para aquisição, total ou parcial, de suas Ações, direitos de preferência na subscrição de novas ações
rendimentos e outras aplicações ﬁnanceiras próprias. Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é ou de títulos conversíveis em ações (“Ações Ofertadas”), e o Acionista Ofertante decidir aceitar a
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º O capital social da Companhia é proposta, tal Acionista Ofertante deverá notiﬁcar, por escrito, os demais Acionistas da Companhia
de R$1.000,00, dos quais R$100,00 está totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente (“Acionistas Ofertados”), com cópia para a Companhia (“Notiﬁcação de Oferta”). Os Acionistas
nacional, e, o montante de R$900,00 será integralizado, em moeda corrente nacional, até o dia Ofertados terão, então, o direito de preferência na aquisição de todas, e não menos do que todas, as
31.12.2019, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º Cada ação Ações Ofertadas, ao mesmo Preço por Ação e nas mesmas Condições da Oferta, conforme deﬁnidos
ordinária, confere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas nos parágrafos abaixo (“Direito de Preferência”). § 2º A Notiﬁcação de Oferta deverá especiﬁcar
deliberações serão tomadas na forma do presente Estatuto Social, da legislação aplicável e, se houver, obrigatoriamente: (a) o número, espécie e classe das Ações Ofertadas; (b) o preço proposto por Ação
do Acordo de Acionistas. § 2º A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do (“Preço por Ação”); (c) o prazo e as condições de pagamento; (d) a cópia da proposta do Terceiro,
Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Capítulo III – Administração: Artigo 6º A juntamente com a descrição da sua estrutura societária e informação sobre seu Controlador ﬁnal, em
administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, que terá as atribuições e as competências caso de pessoa jurídica; e (e) todas as demais condições da oferta (“Condições da Oferta”). § 3º Os
deﬁnidas neste Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Acordo de Acionistas, se houver. Acionistas Ofertados que pretenderem exercer seu Direito de Preferência deverão notiﬁcar o Acionista
Artigo 7º A Diretoria será composta por 02 Diretores, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Vice Ofertante no prazo de 45 dias contados da data do recebimento da Notiﬁcação de Oferta (“Notiﬁcação
Presidente, todos com mandato uniﬁcado de 03 anos, podendo ser reeleitos por igual período, com de Resposta dos Acionistas Ofertados” e “Período de Exercício do Direito de Preferência”,
investidura no cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro de respectivamente). § 4º O(s) Acionista(s) Ofertado(s) terá(ão) o direito de comprar todas, e não menos
Atas das Reuniões da Diretoria. § 1º Nas hipóteses de ausência ou impedimento deﬁnitivo de qualquer do que todas, as Ações Ofertadas, pelo Preço por Ação e demais Condições da Oferta ﬁxados na
Diretor, ou se ocorrer a vacância do cargo respectivo, o Diretor remanescente deverá convocar Notiﬁcação de Oferta. § 5º Caso mais de um Acionista Ofertado (se houver) queira exercer seu Direito
imediatamente uma Assembleia Geral para a eleição do substituto. § 2º Eventual demora na eleição de Preferência, as Ações Ofertadas serão alocadas na mesma proporção do número de Ações que
e investidura dos novos membros da Diretoria importará na prorrogação automática do exercício das cada um deles detém no capital social da Companhia, excluindo as Ações detidas pelo Acionista
funções administrativas pelos membros da Diretoria sucedida, até que se veriﬁquem aqueles atos. § Ofertante e as Ações detidas pelos Acionistas Ofertados que tenham renunciado expressa ou
3º Findo o prazo de gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até nova tacitamente ao seu Direito de Preferência. § 6º Caso quaisquer dos Acionistas Ofertados exerça
eleição dos membros da Diretoria. § 4º A remuneração individual dos Diretores da Companhia será validamente seu Direito de Preferência em relação às Ações Ofertadas, a Transferência das Ações
ﬁxada pela Assembleia Geral. § 5º Os Diretores ﬁcam dispensados de prestar qualquer garantia ou Ofertadas será concluída de acordo com os termos da Notiﬁcação de Oferta no prazo de até 45 dias
caução para o exercício de seus cargos. Artigo 8º Todos os assuntos relacionados a condução dos contados da data de vencimento do Período de Exercício do Direito de Preferência. § 7º Fica acordado
negócios da Companhia serão de competência da Diretoria, sem prejuízo da possibilidade de a que o não cumprimento oportuno do exercício de seu Direito de Preferência pelo(s) Acionista(s)
Assembleia Geral aprovar e deﬁnir atribuições especíﬁcas. Artigo 9º Complementando o disposto Ofertado(s), durante o Período para o Exercício do Direito de Preferência, será considerado renúncia
no artigo antecedente, compete aos Diretores representarem a Companhia, ativa e passivamente, do exercício do respectivo Direito de Preferência. § 8º Caso o(s) Acionista(s) Ofertado(s) não exerça(m)
em juízo ou fora dele, agindo sempre (i) 2 Diretores em conjunto, cada qual podendo se fazer representar o Direito de Preferência em relação às Ações Ofertadas, então o Acionista Ofertante terá o direito de
por procurador legalmente constituído, de acordo com a extensão dos poderes conferidos no respectivo transferir as Ações Ofertadas para o Terceiro interessado, ﬁcando estabelecido que: (a) a Transferência
mandato, ou (ii) 2 procuradores com poderes especíﬁcos. § Único Fica expressamente proibido, aos para o Terceiro interessado será concluída no prazo máximo de 90 dias da data de vencimento do
Diretores, o uso da denominação social ou marca comercial da Companhia em negócios alheios aos Período para Exercício do Direito de Preferência pelos Acionistas; e (b) a Transferência seja realizada
interesses e objeto social da Companhia, principalmente em abonos, avais, ﬁanças, encargos de ﬁel ao mesmo Preço por Ação e nas mesmas Condições de Oferta determinadas na Notiﬁcação de Oferta
depositário e atos semelhantes, sendo ineﬁcaz, perante a Companhia, qualquer ato que viole a presente e/ou a um preço superior aquele referido na Notiﬁcação de Oferta, porém de acordo com as mesmas
disposição, sendo o Diretor ou acionista infrator, pessoal e ilimitadamente responsável pelas obrigações Condições de Oferta ao mesmo Potencial Adquirente. § 10º Caso haja qualquer modiﬁcação nas
assumidas, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis à espécie. Artigo 10 Os instrumentos de condições de Transferência declaradas na Notiﬁcação de Oferta (exceto em caso de um aumento no
mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados pelos 2 Diretores, devendo estar preço referido na Notiﬁcação de Oferta) ou o prazo estipulado no § 8º seja descumprido, o Acionista
especiﬁcados os poderes concedidos e o prazo certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no caso de Ofertante deverá reiniciar os procedimentos estabelecidos neste Artigo 24 caso ainda queira Transferir
mandato judicial, que poderá ser assinado por apenas 01 Diretor e por tempo indeterminado. Artigo suas Ações. Capítulo VIII - Acordos de Acionistas - Artigo 25: Nos termos do artigo 118 da Lei
11 Dos trabalhos e deliberações da Diretoria, se tomados em reunião, será lavrada, no Livro de Registro nº 6.404/76, quaisquer Acordos de Acionistas que estabeleçam condições de compra e venda de suas
de Atas das Reuniões de Diretoria, ata, na forma sumária, assinada pelos diretores presentes à ações, o direito de preferência na compra das mesmas, o exercício do direito de voto ou outras avenças
reunião. Capítulo IV - Conselho Fiscal: Artigo 12 A Companhia terá um Conselho Fiscal com serão arquivados na sede da Companhia e averbados em seus livros de registro, devendo ser sempre
funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, no mínimo, observados pela Companhia e pelos acionistas signatários. § Único As obrigações e responsabilidades
e até 5 membros efetivos e igual número de suplentes, no máximo, acionistas ou não, pessoas naturais, resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido
residentes no País, que atendam os requisitos legais. Artigo 13 O Conselho Fiscal será instalado pela devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela
Assembleia Geral na forma da lei. § Único A deliberação da Assembleia Geral que instalar o Conselho instituição depositária das ações e consignados nos certiﬁcados de ações, se emitidos, ou nas contas
Fiscal elegerá os seus membros com observância das disposições legais, ﬁxará a sua remuneração, de depósito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os
bem como determinará seu prazo de duração. Artigo 14 Os membros do Conselho Fiscal, quando administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o presidente da Assembleia
este estiver em funcionamento, terão a competência, os deveres e responsabilidades previstos na Geral deverá declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou administrador (diretor ou
lei. Artigo 15 Em caso de impedimento, ausência, ou vaga, os membros efetivos serão substituídos conselheiro) em contrariedade aos termos de tais acordos. Capítulo IX - Liquidação: Artigo 26
pelos membros suplentes na ordem de sua nomeação constante da ata da Assembleia Geral que os A Companhia entrará em liquidação, nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral
houver eleito. Capítulo V - Assembleia Geral: Artigo 16 A Assembleia Geral reunir-se-á (i) eleger o liquidante e o Conselho Fiscal, que funcionarão no período de liquidação, bem como ﬁxar
ordinariamente nos 4 primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre as a remuneração de ambos. Capítulo X - Resolução dos Conﬂitos - Artigo 27: A resolução de
matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e (ii) extraordinariamente, sempre que os qualquer conﬂito que decorra, direta ou indiretamente, desse Estatuto Social (“Conﬂito”) será julgado
interesses sociais ou a lei assim exigir. Artigo 17 A Assembleia Geral será convocada na forma da por meio de arbitragem, a qual será disciplinada pelo Regulamento de Mediação e Conciliação da
lei, pelos 02 Diretores da Companhia, ou, em caso de ausência, por qualquer dos Diretores, por meio Câmara de Mediação e Conciliação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP,
de notiﬁcação escrita enviada a cada um dos Acionistas, com antecedência mínima de 8 dias, em em procedimento a ser administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias
primeira convocação, e com antecedência de 5 dias, em segunda convocação, destinada a todos os do Estado de São Paulo (CIESP). § 1º - De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 9.307/96, os árbitros
acionistas, a qual deverá ser encaminhada ao endereço indicado pelo acionista perante a Companhia deverão resolver o Conﬂito de acordo com os termos deste instrumento e das leis aplicáveis no
e deverá constar além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia e, no caso de reforma do Brasil. Caso as regras procedimentais da Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias
Estatuto, a indicação da matéria. § 1º A convocação particular de que trata o Artigo 17 acima não do Estado de São Paulo (CIESP) e o presente instrumento sejam silentes em qualquer aspecto
dispensa a convocação mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, na forma do § 1º do artigo procedimental, estas regras serão suplementadas pelas disposições da Lei nº 9.307/96. § 2º - Ao
124 da Lei n° 6.404/76. Será, contudo, considerada regular e eﬁcaz, independentemente das tribunal arbitral caberá resolver todas as controvérsias relativas ao litígio, inclusive as de cunho
formalidades de convocação, a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, na forma incidental, cautelar, coercitivo ou interlocutório, sendo vedado aos árbitros decidir por equidade.
do § 4º do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. § 2º A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente Não obstante o disposto nesta cláusula, as partes envolvidas poderão obter medidas liminares em
e, na sua ausência, por um acionista escolhido entre os presentes, o qual convidará, para secretário, juízo que se façam necessárias em face da urgência da medida requerida. § 3º - O tribunal arbitral
outro acionista. § 3º Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador será composto por 3 membros, denominados árbitros, os quais serão nomeados por cada lado
constituído há menos de 1 ano, que seja acionista ou advogado. Artigo 18 A Assembleia Geral será (“Requerente(s)” e “Requerido(s)”), de acordo com o seguinte procedimento: as partes que decidirem
considerada validamente instalada, em primeira e em segunda convocação, apenas com a presença instituir arbitragem (“Requerentes”) deverão notiﬁcar as outras Partes (“Requeridos”) contendo
dos Acionistas que representarem 100% do capital social da Companhia com direito a voto. Artigo razões detalhadas para a instauração de arbitragem e nomeando seu árbitro conjuntamente. Os
19 Exceto se de outra forma exigido por este Estatuto Social ou por Acordo de Acionistas, as deliberações Requeridos, conjuntamente, deverão nomear o segundo árbitro no prazo de 10 dias após o recebimento
das Assembleias Gerais da Companhia serão tomadas pela unanimidade dos acionistas com direito da referida notiﬁcação, e os dois árbitros deverão nomear o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal
de voto. Artigo 20 As Assembleias Gerais tem poderes para decidir todos os assuntos relacionados Arbitral. Se qualquer das partes envolvidas no Conﬂito deixar de realizar a nomeação no prazo de
com a Companhia, exceto aqueles que, por disposição de lei, Acordo de Acionistas e pelo presente 10 dias, o Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias do Estado de
Estatuto Social, são reservados à competência dos órgãos da administração. Artigo 21 Sem limitação São Paulo (CIESP) deverá indicar o árbitro. § 4º - Os custos e despesas da arbitragem deverão ser
de outras matérias previstas em lei, os seguintes atos exigirão a aprovação da Assembleia Geral: a) suportados pelas respectivas partes ao longo do procedimento arbitral, devendo a sentença arbitral
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras; b) decidir a respeito do pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas pelas partes, como
Eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva; c) Política e pagamento de dividendos, juros passagem, hospedagem e transporte seus e de seus respectivos advogados. § 5º - A arbitragem
sobre o capital próprio ou qualquer outra forma de distribuição ou remuneração aos acionistas da será conduzida em português, em São Paulo/SP, podendo ser utilizados os idiomas espanhol e inglês
Companhia; d) Realização de operações de aquisição, fusão, incorporação, cisão da Companhia ou pelas partes e suas testemunhas. § 6º - A sentença arbitral será deﬁnitiva e irrecorrível, obrigando
de qualquer outra sociedade na Companhia, incluindo de suas Subsidiárias; e) Qualquer alteração do as partes envolvidas no Conﬂito, que se comprometem a cumpri-la voluntariamente. § 7º - Para os
Estatuto Social da Companhia; f) Determinação do valor global da remuneração da Diretoria Executiva, propósitos desta Cláusula, a execução forçada da sentença arbitral deverá ser realizada no foro da
incluindo a remuneração ﬁxa e variável/bônus anuais; g) Qualquer emissão de capital da Companhia Comarca de São Paulo/SP, com a renúncia expressa das partes ora signatárias a qualquer outro, por
de novas ações ou valores mobiliários conversíveis ou não em ações; h) A obtenção de registro da mais privilegiado que seja. Capítulo XI – Casos Omissos: Artigo 28 O Acordo de Acionistas e os
Companhia e/ou de qualquer Subsidiária perante as autoridades competentes para negociação de princípios e regras instituídos pela Lei 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis às sociedades
suas Ações ou outros valores mobiliários em ambiente de bolsa de valores ou mercado de balcão por ações, regularão os casos omissos no presente Estatuto Social.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - Email: sp@afdsp.com.br.
DATA: 31/01/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887
Contrato: 1.1656.4034.765-3 - SED: 500 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA, ECONOMIÁRIA,
RG. 6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO FERREIRA
NEVES, POR TUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/DPMAF, CPF:
454.149.128-15. Imóvel sito à: TRAVESSA MARIA LOPES, Nº 09 (ATUAL TRAVESSA
DANÇA DAS HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES NºS 58 E 59 DA
CHÁCARA PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO TUCURUVI, SÃO
PAULO/SP. Um prédio e seu respectivo terreno medindo 8,00 metros de frente, e, da
frente aos fundos, no lado direito de quem olha da Travessa mede 23,40 metros, daqui
deflete à esquerda e segue numa extensão de 4,00 metros, daqui deflete à direita e
segue numa extensão de 4,00 metros até a linha dos fundos, confrontando até aí com
Mario Jorge de Paula e Jose Riverá; desse ponto deflete à esquerda e segue pela linha
dos fundos, confrontando com Manoel Xavier de Lima, na extensão de 8,00 metros,
daí defletindo novamente à esquerda segue confrontando com Mariano Medeiros,
numa extensão de 7,70 metros, daí deflete ainda à esquerda e segue por uma linha
olha obliqua em sentido aos fundos, confrontando com Arrigo Vecchiatti, numa extensão
de 9,00 metros; desse ponto deflete à direita e segue confrontando com o mesmo
Arrigo Vecchiatti, por uma linha reta numa extensão de 23,00 metros até o alinhamento
da referida Travessa Maria Lopes, encerrando uma área de 223,00 metros quadrados.
Lance Mínimo Previsto: R$ 397.000,00.
São Paulo, 11/01/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
11 - 21 - 31/01/2020

(GLWDOGH H3UDoDGH%HP,PyYHO HSDUD,QWLPDomRGRV H[HFXWDGRV9Ç1,$&5,67,1$%26&2/228 9Ç1,$
&5,67,1$%26&21(5, &3)1&$5/26 $/%(5721(5,'$6,/9$&3)1
GRVFUHGRUHVFRPSHQKRUD6(%$67,$1$$3$5(&,'$&$5'262*5$1=,(,5$.$5(1+(/%,*/,&(7,&3)1
 -26e )(51$1'(6 ,=,',2 '$ 6,/9$ &3) 1  081,5$ 6$0$5$ &3) 1
 H GHPDLV LQWHUHVVDGRVH[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH &XPSULPHQWR GH6HQWHQoD UHTXHULGDSRU
<('$ 5$**+,$17, &+(&&+,$ 3URFHVVR Q  2 'U &HOVR $OYHV GH 5H]HQGH -XL]
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RURGD&RPDUFDGH&DPSLQDVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWH
HGLWDOGHH3UDoDGHEHPLPyYHOYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPHLQWHUHVVDUSRVVDTXHQDIRUPDGRDUW
GR&3&UHJXODPHQWDGRSHOR3URYLPHQWRDWUDYpVGRJHVWRUMXGLFLDOKRPRORJDGRSHOR7ULEXQDOGH-XVWLoD
ZZZIDURRQOLQHFRPEUVRERFRPDQGRGROHLORHLURRILFLDO5HQDWR0RUDLV)DUR-XFHVSQQRGLDjV
 KRUDV WHUi LQtFLR D  SUDoD H VH HVWHQGHUi SRU WUrV GLDV VXEVHTXHQWHVHQFHUUDQGRVH HP  jV
KRUDVVHQGRHQWUHJXHDTXHPPDLVGHULJXDORXDFLPDGDDYDOLDomRVHQGRTXHHPQmRKDYHQGROLFLWDQWHV
DEULUVHi D SUDoDQR GLD  jVKRUDV HVH HQFHUUDUi QRGLDjV KRUDVSDUD R
/HLOmRRFDVLmRHPTXHRVUHIHULGRVEHQVVHUmRHQWUHJXHVDTXHPPDLVGHUQmRGHYHQGRVHUDFHLWRODQFHLQIHULRU
D  GD DYDOLDomR DWXDOL]DGD 3HOR SUHVHQWH HGLWDO ILFDPLQWLPDGRV D H[HFXWDGD H GHPDLV LQWHUHVVDGRV VH QmR
LQWLPDGRV SHVVRDOPHQWH RX QD SHVVRDGH VHXV DGYRJDGRV &21',d¯(6 '( 9(1'$ '26 /$1&(6 2 SUHVHQWH
/HLOmR VHUi HIHWXDGR QD PRGDOLGDGH ³21/,1(´ VHQGR TXH RV ODQFHV GHYHUmR VHU IRUQHFLGRV DWUDYpV GH VLVWHPD
HOHWU{QLFR GRJHVWRUZZZIDURRQOLQHFRPEUHLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGRVRQOLQHGHPRGRDYLDELOL]DUDSUHVHUYDomR
GRWHPSRUHDOGDVRIHUWDV1mRVHUiDGPLWLGRVLVWHPDQRTXDORVODQoRVVHMDPUHPHWLGRVSRUHPDLOHSRVWHULRUPHQWH
UHJLVWUDGRVQRVLWHGR JHVWRUDVVLPFRPRTXDOTXHURXWUDIRUPD GHLQWHUYHQomRKXPDQDQDFROHWDHQRUHJLVWURGRV
ODQoRV '2 3$*$0(172 2 $UUHPDWDQWH GHYHUi GHSRVLWDU QR SUD]R LPSURUURJiYHO GH  KRUDV R YDORU GR ODQFH
YHQFHGRUDWUDYpVGDJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDODVHUREWLGDQRVLWHZZZEEFRPEU3$5&(/$0(172'HDFRUGRFRP
RDUW  ,H ,, HSDUiJUDIRVGR 1&3& RVLQWHUHVVDGRV HPDGTXLULU R EHP GH IRUPDSDUFHODGD SRGHUmR SHGLU R
SDUFHODPHQWR SRU HVFULWR DWp R LQtFLR GR SULPHLUR OHLOmR GHVGH TXH D SURSRVWD QmR VHMD LQIHULRU DR YDORU GD
DYDOLDomRHDWp RLQtFLR GRVHJXQGROHLOmRGHVGH TXHR YDORUGDSURSRVWDQmRVHMD PHQRUTXHGR YDORUGD
DYDOLDomRILFDQGRFODURTXH GRUHTXHULPHQWRGHYHUi FRQVWDU RIHUWD GHSDJDPHQWR GH SHORPHQRV  GR YDORU
GRODQFHjYLVWDHRUHVWDQWHSDUFHODGRHPDWpPHVHVJDUDQWLGRSRUFDXomRLG{QHDTXDQGRVHWUDWDUGHPyYHLV
HSRUKLSRWHFDGRSUySULREHPTXDQGRVHWUDWDUGHLPyYHLV'HWRGDVDVSURSRVWDVGHYHUmRFRQVWDUSUD]RPRGDOLGDGH
LQGH[DGRU GH FRUUHomR PRQHWiULD HFRQGLo}HV GH SDJDPHQWR GR VDOGR 'HYHDLQGD FRQVWDU GD SURSRVWD TXH R
LQWHUHVVDGRGHFODUDHVWDUFLHQWHGDPXOWDGHVREUHDSDUFHODLQDGLPSOLGDVRPDGDjVSDUFHODVYLQFHQGDV DUW
 EHPFRPRTXHHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRGHFODUDHVWDUFLHQWHVREUH DSRVVLELOLGDGHGHRH[HTHQWHSHGLUD
UHVROXomRGDDUUHPDWDomRRXDFREUDQoDGRYDORUHPDEHUWRQHVWHVPHVPRVDXWRV DUW 2EVHUYDVHDLQGD
TXH D SURSRVWD GH SDJDPHQWR GR ODQFH j YLVWD VHPSUH SUHYDOHFHUi VREUH DV SURSRVWDV GH SDJDPHQWR
SDUFHODGR'$&20,66®2'2/(,/2(,52$FRPLVVmRGROHLORHLURVHUiGH FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGH
DUUHPDWDomRDVHUSDJDSHORDUUHPDWDQWHQRSUD]RGHDWpKRUDVDSyVROHLOmRDWUDYpVGHGHSyVLWREDQFiULR'2
$872'($55(0$7$d®2$SyVDHIHWLYDOLTXLGDomRGRVSDJDPHQWRVDFLPDRDXWRGHDUUHPDWDomRVHUiDVVLQDGR
SHOR-XL],0,66®21$ 3266(2 DUUHPDWDQWH SURYLGHQFLDUi SHUDQWHR-Xt]R FRPSHWHQWHDLPLVVmRQD SRVVH'$
$'-8',&$d®2 &DVR R H[HTXHQWH YHQKD D DGMXGLFDU RV EHQV ILFDUi LJXDOPHQWH UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GD
FRPLVVmR GR /HLORHLUR VREUH R YDORU GD DYDOLDomR '$ 5(0,d®2 1D KLSyWHVH GH UHPLomR GD H[HFXomR DSyV D
SXEOLFDomRGRHGLWDORVGHYHGRUHVSDJDUmRDFRPLVVmRGROHLORHLURGH WUrVSRUFHQWR VREUHRYDORUGHDYDOLDomR
GRVEHQVSDUDFREHUWXUDGHWRGRVRVGLVSrQGLRVDFUHVFLGRGHWRGRVRVHQFDUJRVSUHYLVWRVGHYHQGRDSUHVHQWDURV
SDJDPHQWRVDROHLORHLURFRQMXQWDPHQWHFRPDSHWLomRID]HQGRH[SUHVVDPHQomRjUHPLomRGDH[HFXomRFDVRHP
TXHQmRGHYHUiID]HUXVRGRSURWRFRORLQWHJUDGR$&25'2&DVRKDMDDFRUGRDSyVDSXEOLFDomRGRHGLWDODVSDUWHV
DUFDUmRVROLGDULDPHQWHFRPRVFXVWRVGHOHLOmRHGHYHUiFRQVWDUGDPLQXWDGRDFRUGR)$/(&2126&2(YHQWXDLV
G~YLGDVSRGHUmRVHUHVFODUHFLGDVQRHVFULWyULRGR/HLORHLURQD5XD6LOYHLUD0DUWLQVDQGDU&HQWUR6mR3DXOR
63 RX DLQGDSHOR WHOHIRQH     HPDLO FRQWDWR#IDURRQOLQHFRPEU ,0Ð9(/ /27( Ó1,&2 'HVFULomR
PDWUtFXOD3UpGLRQGD5XD6mR%HUQDUGRGR&DPSRPHGLQGRRWHUUHQRLQFOXVLYHDSDUWHFRQVWUXtGDPVGH
IUHQWH PV QRV IXQGRV FRQIURQWDQGR FRP R ORWH  GHXP ODGRPHGH PV FRQIURQWDQGR FRPR ORWH  HGH
RXWURODGRPHGHPVFRPRORWHFRPDiUHDWRWDOGHPð'HDFRUGRFRPRODXGRGHDYDOLDomRFRQVWDQWHGRV
DXWRV RLPyYHO ORFDOL]DVH QR %DLUUR -G 1RYD(XURSD HPUHJLmR PLVWD FRP SUHGRPtQLR GH iUHD UHVLGHQFLDO FRP
LQIUDHVWUXWXUDGHVHQYROYLGD$LQGDGHDFRUGRFRPRODXGRRLPyYHOSRVVXLTXDWURGRUPLWyULRVFRPVXtWHVVDODGHHVWDU
FR]LQKDFRSDHGtFXODSDUDiUHDGHOD]HUFRPFKXUUDVTXHLUDHEDQKHLURHPSHUIHLWRHVWDGRGHFRQVHUYDomRWRWDOL]DQGR
XPDiUHDFRQVWUXtGDGHPð&RQWULEXLQWHQ,PyYHOUHJLVWUDGRQR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLV
GH&DPSLQDVPDWUtFXODQ9$/25'$$9$/,$d2 5 TXLQKHQWRVHQRYHQWDHGRLVPLOUHDLV 
FRQIRUPH ODXGR GH DYDOLDomR GH IOV FRQVWDQWH GRV DXWRV GDWDGR GH VHWHPEUR 9$/25 '$ $9$/,$d®2
$78$/,=$'23(/$7$%(/$'27-633$5$129(0%525 VHLVFHQWRVHRQ]HPLOWUH]HQWRV
HRLWHQWDHXPUHDLV 2EV&RQVWDGD$YGDUHIHULGDPDWUtFXODLQGLVSRQLELOLGDGHGHEHQVRULXQGDGRSURFQ
5HFODPDomR 7UDEDOKLVWDSURPRYLGD SRU 6HEDVWLDQD$SDUHFLGD&DUGRVR *UDQ]LHLUD HP
IDFHGH9kQLD&ULVWLQD%RVFRORH2XWURVHPWUkPLWHSHUDQWHD9DUDGR7UDEDOKRGH&DPSLQDV2EV&RQVWDGD
$Y  GD UHIHULGD PDWUtFXOD SHQKRUD QRV DXWRV GR SURFHVVR Q  ([HFXomR 7UDEDOKLVWD
SURPRYLGDSRU.DUHQ+HOELJ/LFHWL&3)QHPIDFHGH9kQLD&ULVWLQD%RVFRORH2XWURVHPWUkPLWH
SHUDQWH D  9DUD GR 7UDEDOKR GD &RPDUFD GH &DPSLQDV 2EV &RQVWD GD$Y GD UHIHULGD PDWUtFXODSHQKRUD
QRVDXWRVGRSURFHVVRQ$omRGH([HFXomR&LYLOSURPRYLGDSRU-RVp)HUQDQGHV,]tGLR
GD6LOYD&3)QHPIDFHGH&DUORV$OEHUWR1HULGD6LOYDHPWUkPLWHSHUDQWHR-XL]DGR(VSHFLDO&tYHO
GH&DPSLQDV 2EV &RQVWDGD $YGD UHIHULGDPDWUtFXOD SHQKRUDGH GR LPyYHOQRVDWRV GRSURFHVVR Q
([HFXomR&LYLOSURPRYLGDSRU0XQLUD6DPDUD&3)QHPIDFHGH9kQLD&ULVWLQD%RVFROR
1HULHPWUDPLWHSHUDQWHD9DUD&tYHOGR)RURGD&RPDUFDGH&DPSLQDV7$;$6(,0326726(YHQWXDLVWD[DV
RXLPSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHREHPFRUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHRXDGMXGLFDQWHFRPH[FHomRGRVGpELWRVGR
~QLFRGRDUWLJRGR&71TXHVHVXEURJDPVREUHRSUHoRGRVEHQV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPD GDOHL
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RKC Kart Club pode conquistar
primeiro título em 2020

Equipe Rotary Kart Club busca nova vitória
e Vivi Gola, a equipe RKC liderou mais da metade da prova de
abertura do campeonato, mas terminou em segundo, a apenas oito
segundos do vencedor. Na segunda etapa veio a vitória consagradora, com uma volta de vantagem
sobre o time segundo colocado,
novamente liderando o maior
número de voltas e ainda estabelecendo as duas voltas mais rá-

pidas. Na terceira etapa foi a vez
de largar da pole position, liderar
mais da metade da etapa, e dominar o pódio ao garantir a segunda,
terceira e sexta colocações.
Nesta última etapa, por problemas profissionais, o piloto
Fábio Cunha, que faz dupla com
Alberto Otazú no kart líder do
certame, será substituído por
Kleber ‘Electric’ Barcellos.

“Será uma grande honra fazer
dupla com o Kleber Eletric, a
quem admiro muito como piloto de kart e carro. Tenho certeza
que estaremos brigando pela vitória nesta prova, para alcançar o
título que dedicarei ao meu amigo (Fábio) Cunha, que foi muito
importante para a construção
desta liderança”, ressaltou Alberto Otazú (RKC Imab/Pailler
Racing).
Os dez primeiros no certame
de Endurance Noturno de Interlagos depois de três etapas são:
1) RKC Imab e FKart Projetelas
Monster, 73 pontos; 3) RKC Votus, 64; 4) GPK1 e UXF1, 60; 6)
RKC Speed Truck, 59; 7) Copa
Huayra, 50; 8) FKart V8, 49; 9)
KDA Cadelos1, 45; 10) KDA
Cadelos3, 43.
A equipe RKC tem o apoio de
Cervejas Votus/Ecoposte/Espetinhos Esperança/Flash Courier/
Imab/Troféus Inarco/Master Express/Porto Penha Food Park/
Rolley Ball/Speed Truck. Visite
www.rotaryspponteestaiada.com;
Visite www.rkcracing.com.br

Meia Maratona de São Paulo reúne
destaques do País e do Exterior
Foto/ Sérgio Shibuya

Prova, que recebeu o Selo Ouro e o Permit 2/2020 da CBAt, será disputada domingo, a partir das 6:28, com largada e
chegada na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu

Meia Maratona de São Paulo
A 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo
reunirá alguns dos melhores nomes do País e convidados do exterior, no domingo (2/2), com
largada e chegada na Praça Char-

les Miller, em frente ao estádio
do Pacaembu. A prova de 21,097
km recebeu o Selo Ouro e o Permit 02/2020 da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt).
As largadas da Meia Marato-

na começam às 6:28, com os cadeirantes. A elite feminina tem
início às 6:30 e a masculina e
demais categorias às 6:35.
A competição paulistana fecha o prazo para que os atletas
tentem índices para o Campeonato Mundial de Meia-Maratona, que será disputado no
dia 29 de março, em Gdynia,
na Polônia. Serão convocados
três atletas no masculino e
três no feminino, que atingirem a marca mínima estabelecida pelo Conselho Técnico
da CBAt: masculino, 1:05.00
e feminino, 1:16.00, tempos
alcançados a partir de 1º de janeiro de 2019.
O percurso da corrida é considerado rápido e técnico e passa por trechos do Centro Histórico de São Paulo.
No ano passado, os quenianos
Geofry Kipchumba e Sharon
Arusho foram os mais rápidos.

Gilmar Lopes, com 1:05:51, e
Andréia Hessel, com 1:19:22,
ambos com o 2º lugar, foram os
brasileiros mais bem colocados.
Os kits de participação serão
entregues nesta quinta-feira (30/
1) e sexta-feira (31/1) das 11 às
20 horas e no sábado (1/2), das
11 às 18 horas, na loja da Decathlon Paulista, localizada na Avenida Paulista, 854, Bela Vista.
Em sua história, a Meia Maratona Internacional de São Paulo tem apresentado boas marcas.
Nesta edição, a expectativa mais
uma vez é de tempos melhores,
em razão das alterações no percurso, agora mais linear, plano e
rápido. O recordista no masculino é o queniano Joseph Aperumoi, com 1:01:38. Entre as mulheres, Paskalia Chepkorir, também do Quênia, tem o melhor
tempo, com 1:12:29. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

Superliga Banco do Brasil 19/20

EMS Taubaté Funvic (SP) e
Pacaembu/Ribeirão Preto (SP)
se enfrentam nesta sexta-feira
(31) pela terceira rodada do returno da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/
2020. O duelo será às 20h, e irá
acontecer no ginásio do Abaeté,
em Taubaté (SP), e terá transmissão ao vivo do pay per view do
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O time taubateano é o segundo colocado na tabela, com 35
pontos, junto com o Sada Cruzeiro (MG), porém com um jogo a
mais. O time dirigido pelo técnico Renan soma 11 vitórias e três
derrotas. Já a equipe de Ribeirão
Preto (SP) está em décimo lugar,
com 11 pontos (quatro resultados
positivos e nove negativos).
O confronto reúne dois grandes líberos da seleção brasileira. Thales, atual jogador da posição, e Serginho, bicampeão
olímpico em 2004 e 2016, têm

uma história semelhante e o jogador do EMS Taubaté Funvic
espera seguir o mesmo caminho
do mais experiente.
Para o jogo de amanhã, Thales espera que seu time seja superior. “Vamos enfrentar o time
de Ribeirão bem preparados. Treinamos forte nos últimos dias, depois que voltamos da Copa Brasil, e a equipe está pronta para
esse duelo que sabemos que não
vai ser fácil. Apesar da distância
na tabela, dentro de quadra é preciso jogar bem para vencer qualquer adversário e é isso que esperamos fazer”, disse Thales.
O líbero Serginho também
aposta em um confronto bem
disputado. “Sabemos que esse vai
ser um jogo difícil. Vamos enfrentar um dos times favoritos ao título e quando eles jogam em casa
ficam ainda mais fortes. A torcida de Taubaté é presente e participa do jogo o tempo todo. Mas,
por outro lado, nosso grupo está
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EMS Taubaté Funvic e Pacaembu/
Ribeirão Preto jogam nesta sexta

Pacaembu/Ribeirão Preto
bastante motivado e esperamos
surpreender”, afirmou Serginho.
A terceira rodada do returno
da Superliga Banco do Brasil teve
início no último sábado (25.01)
com a vitória do Vôlei Renata
(SP) sobre o Fiat/Minas (MG).
Outros dois jogos serão disputa-

dos no sábado (01.02): Apan Blumenau (SC) x Ponta Grossa Vôlei (SC) e Sada Cruzeiro (MG) x
Vôlei UM Itapetininga (SP). América Vôlei (MG) e Sesi-SP se enfrentarão no dia 11 de fevereiro e
Sesc RJ e Denk Academy Maringá Vôlei (PR) no dia seguinte.

Copa Brasil Feminina

Semifinal acontece
nesta sexta-feira, em
Jaraguá do Sul
Sesc RJ x Sesi Vôlei Bauru e Dentil/Praia Clube x Itambé/Minas serão disputados na Arena Jaraguá, com
transmissão ao vivo do SporTV 2

Foto/ Ricardo Bufolin

A equipe Rotary Kart Club
(RKC) pode conquistar o seu primeiro título neste início de ano.
Ela é co-líder do campeonato de
Endurance Noturno de Interlagos
2019, que termina nesta sextafeira (31), com a disputa da quarta etapa de 3h15 de duração, no
Kartódromo Ayrton Senna, em
São Paulo (SP).
O kart da dupla Alberto Otazú e Fábio Cunha (RKC Imab)
está na liderança empatado com
a FKart Projetelas Monster, com
73 pontos, e o time do RKC ainda ocupa a terceira posição com
a RKC Votus, com 64 pontos, e
a sexta com a RKC Speed Truck,
somando 59 pontos. A prova de
encerramento em dezembro do
ano passado teve que ser cancelada por motivos técnicos no kartódromo.
Competindo com seis duplas
formadas pelos pilotos Alberto
Otazú, Eduardo Fiaminghi, Fábio
Cunha, Fábio PL, Fernando Ximenes, Igor Mori, Ivan Guerra,
Márcio Simão, Nelson Reple,
Rodrigo Borotto, Samer Ghosn
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Equipe RKC Imab é co-líder do campeonato com Alberto Otazú, Eduardo Fiaminghi, Fábio Cunha, Fábio PL, Fernando
Ximenes, Igor Mori, Ivan Guerra, Márcio Simão, Nelson Reple, Rodrigo Borotto, Samer Ghosn e Vivi Gola

Sesi Vôlei Bauru eliminou o Osasco-Audax São Cristóvão
Saúde nas quartas
Os quatro semifinalistas
da Copa Brasil feminina de
vôlei 2020 começarão nesta
quinta-feira (30.01) os treinamentos em Jaraguá do Sul
(SC) para a fase final da competição. Nesta sexta-feira
(31), a Arena Jaraguá será o
palco dos confrontos entre
Sesc RJ e Sesi Vôlei Bauru
(SP), que se enfrentarão às
19h30, e do duelo mineiro
entre Dentil/Praia Clube
(MG) e Itambé/Minas (MG),
que jogarão às 21h30. Os jogos que definirão os finalistas da competição terão transmissão ao vivo do SporTV 2.
Para chegar a Jaraguá do
Sul (SC), o Sesc RJ, líder da
Superliga 19/20, passou pelo
Pinheiros (SP) por 3 sets a 2
nas quartas de final. A central
Milka, do time carioca, espera um jogo difícil na semifinal, mas mostra confiança no
bom desempenho do grupo
carioca.
“O Sesi Vôlei Bauru é uma
equipe muito forte. Já enfrentamos o time delas e sabemos
que é um time de muito potencial, principalmente de
ataque. Elas também incorporaram recentemente no
elenco uma jogadora experiente e guerreira que é a
Adenízia, portanto esperamos um jogo ainda mais
acirrado. Estamos nos preparando e estu dando cada detalhe para atuar com a melhor
performance possível nesta
sexta-feira”, disse Milka.
Adversário do Sesc RJ na
semifinal, o Sesi Vôlei
Bauru eliminou o OsascoAudax São Cristóvão Saúde
(SP) nas quartas de final
por 3 sets a 1. A ponteira
Tifanny, do time bauruense,
ressaltou o bom momento da
equipe comandada pelo treinador Anderson.
“Nosso primeiro objetivo
na Superliga era chegar na semifinal da Copa Brasil. Não é
fácil jogar contra o Sesc RJ,
porém estamos jogando e trei-

nando bem. Acredito muito
no nosso conjunto e vencer
esse jogo não é impossível.
Vamos entrar em quadra
para dar o nosso melhor e
lutar pela vitória”, afirmou
Tifanny.
No duelo mineiro, o Dentil/Praia Clube garantiu um
lugar entre os quatro melhores da competição ao levar a
melhor sobre o São Paulo/
Barueri (SP) por 3 sets a 1. A
líbero Suelen acredita numa
boa participação da equipe de
Uberlândia (MG).
“Jogos contra o Itambé/
Minas são sempre equilibrados. Sabemos que será um
jogo difícil, mas estamos vindo de uma boa sequência de
jogos onde mostramos mais
consistência ao longo das
partidas. Estamos estudando
bastante o time delas e vamos
confiantes para esse confronto”, ressaltou Suelen.
Outro mineiro na fase final, o Itambé/Minas, atual
campeão, garantiu vaga na semifinal ao superar o Fluminense (RJ) por 3 sets a 1. O
técnico Nicola Negro, do
time de Belo Horizonte
(MG) espera um jogo de muito equilíbrio entre equipes de
Minas Gerais.
“Será um jogo muito importante. São dois times que
se conhecem bem e, por isso,
os últimos encontros terminaram apenas no quinto set.
Isso mostra muito equilíbrio
entre os dois times. É claro
que cada jogo é diferente e
vamos tentar jogar o nosso
melhor para chegar à final, no
sábado. A estratégia é estudar
o estilo de jogo deles para
tentarmos marcar e fazer o
nosso melhor jogo”, comentou Nicola Negro.
A Copa Brasil voltou a
ser disputada em 2014, e está
será a sétima edição seguida.
Na última edição, os campeões foram Itambé/Minas
(MG) no feminino, e Sada
Cruzeiro (MG) no masculino.

