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Brasil investiga 13 casos suspeitos
de infecção por coronavírus
Produção industrial brasileira
fecha 2019 com queda de 1,1%
Governo envia PL com regras
para repatriar brasileiros
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Depois da votação nas primárias do Iowa, o Partido Democrata não conseguiu apresentar os resultados finais,
como é habitual.
Os candidatos abandonaram o estado norte-americano
sem conseguir fazer qualquer
discurso, nem de vitória nem
de derrota.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

28º C
19º C

Foto/ Rovena Rosa Agência Brasil

A quarta rodada do returno
da Superliga Banco do Brasil
masculina de vôlei 2019/2020,
que teve início na terça-feira,
seguirá nesta quarta (5) com
mais cinco jogos. Entre eles, o
Vôlei UM Itapetininga (SP) receberá o Sesi-SP no ginásio Ayrton Senna da Silva, em Itapetininga (SP), em partida que será
disputada às 19h e terá transmissão ao vivo do SporTV 2.
O time da casa é o nono
colocado na tabela de classificação, com 13 pontos somados após quatro vitórias e 10
derrotas.
Página 8

O setor de produtos orgânicos faturou R$ 4,6 b ilhões no
Brasil em 2019, segundo balanço
da Organis, entidade setorial dos

orgânicos, o que representa aumento de 15% em relação ao faturamento de 2018, quando o valor
chegou a R$ 4 bilhões. Página 3

Senadores pedem definição
de prioridades para
reforma tributária
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Governo de SP aumenta em
4,6% investimento para
atendimento a crianças
com deficiência
O Governo de São Paulo aumentou em 4,6% o repasse dos valores
destinados ao atendimento de crianças com deficiência. O aumento do
orçamento, referente a 2019, destinado a estes alunos passou de R$

244,7 milhões para R$ 256 milhões.
O montante atende as 285
unidades da Apae-SP e Associação de Amigos do Autista (AMA),
além cuidadores e escolas particulares conveniadas. Página 2

Noite

Vai ser dada a largada para
A conquista do título do
campeonato de Endurance Noturno de Interlagos pela equi-

Norte Marketing Esportivo
expande portfólio com
organização do Triathlon
Internacional de Santos
A Norte Marketing Esportivo leva sua expertise em eventos de corrida e ciclismo para
o triatlo a partir deste ano.
Em 2020, na 29ª edição, o
Triathlon Internacional de
Santos passa a contar com a
organização da Norte MKT,
maior empresa de marketing
esportivo da América Latina.
E, nesta nova fase, a compe-

tição, uma das mais tradicionais do calendário da modalidade do mundo, programada para o dia 9 de fevereiro, no litoral sul de São
Paulo, terá o patrocínio de
HOKA ONE ONE, Aqua
Sphere e Gu Energy, multinacionais esportivas apoiadoras de grandes eventos em
todo o mundo.
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34º Torneio de Verão de
Ciclismo segue com
inscrições abertas

Sesi-SP

RKC prepara
campeonato dinâmico

DÓLAR

Compra: 4,69
Venda:
4,69

Setor de orgânicos fatura
R$ 4,6 bi em 2019; alta anual
foi de 15%

Vôlei UM Itapetininga
recebe o Sesi-SP pela
quarta rodada

Comercial
Compra: 4,25
Venda:
4,25

EURO

Brasileiros em Wuhan
Na terça-feira, o governo
brasileiro encaminhou projeto
de lei que detalha as medidas
sanitárias para enfrentamento do
coronavírus e as regras para a
repatriação e quarentena no Brasil dos cerca de 40 cidadãos brasileiros que estão no epicentro
do surto, a capital da província
de Hubei, Wuhan. Página 4

Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 4,08
Venda:
4,42

Incidência de Câncer no Brasil
mostra que o câncer de pele não
melanoma deve permanecer
como o mais incidente, com a
expectativa de 177 mil novos
casos por ano. Em seguida, está
com o câncer de mama próstata,
com 66 mil casos cada; cólon e
reto, com 41 mil casos; traquéia,
brônquio e pulmão, com 30 mil;

e, estômago, com 21 mil.
De acordo com Inca, o Brasil apresenta um declínio dos tipos de câncer associados a condições socioeconômicas desfavoráveis. Em algumas regiões,
no entanto, as ocorrências persistem. É o caso do câncer de
colo de útero, na Região Norte.
Enquanto no Brasil esse tipo de
doença está em terceiro lugar, na
incidência entre mulheres, desconsiderando o câncer de pele
não melanoma, no Norte é o segundo mais incidente, atrás apenas do câncer de mama.
Um a cada três casos de câncer
poderiam, segundo o Inca, ser evitados pela redução ou eliminação
de fatores de risco, como, por
exemplo, tabagismo e obesidade.
Atividades físicas, cuidados com a
exposição ao sol e alimentação saudável com frutas, vegetais e hortaliças frescos, evitando alimentos ultraprocessados, também podem ajudar a evitar o câncer.
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mento, há 2.788 casos de pessoas infectadas em estado grave. Todos na China. Desses,
492 são novas ocorrências. A
província de Hubei continua
sendo a mais afetada: 66% dos
casos ocorridos.

o campeonato RKC
pe Rotary Kart Club, motivou vários pilotos à ingressarem no
campeonato do RKC, que terá

sua primeira etapa realizada no
dia 15 de fevereiro, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo
(SP). A estimativa é contar com
pelo menos 60 participantes nas
três categorias da prova de abertura da temporada 2020.
O campeonato RKC 2020
continuará com 10 etapas, todas
disputadas no Kartódromo de Interlagos, e sempre aos sábados à
tarde. As categorias Stock – para
pilotos experientes – e Stock
Light – para os iniciantes -, permanecerão com o mesmo regulamento e com lastro de 90 quilos como peso mínimo do competidor com todo o seu equipamento pessoal.
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Foto/Divulgação

Estados
Unidos:
inconsistências
adiam
resultado de
primárias
no Iowa

O Brasil deve registrar cerca
de 625 mil novos casos de câncer por ano de 2020 a 2022. A
estimativa foi divulgada na terça-feira (4) pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Somente
entre a população infantojuvenil
são esperados 8.460 novos casos
por ano no mesmo período.
A publicação Estimativa de

Foto/ Sandro de Souza

Cerca de meio milhão de
pessoas estão na situação de
deslocados internos devido aos
confrontos que se prolongam
há dois meses no noroeste da
Síria, anunciaram na terça-feira (4) as Nações Unidas.
“Desde o dia 1º de dezembro que 520 mil pessoas estão
deslocadas, sendo que a maioria (80%) é de mulheres e crianças” disse à Agência France
Presse o porta-voz do Gabinete dos Assuntos Humanitários
das Nações Unidas, David
Swanson.
Os confrontos no noroeste da Síria aumentaram após o
início da ofensiva do Exército
de Damasco, apoiado por forças da Rússia, contra os extremistas islâmicos.
Apoiado pela aviação de
Moscou, o regime de Bachar
Al Assad mantêm atualmente
uma ofensiva que tem como
finalidade a reconquista de várias cidades e povoações da
província de Idleb, não respeitando os períodos de cessarfogo estabelecidos pelas forças em confronto.
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Brasil terá 625 mil novos
casos de câncer por ano
até 2022, diz Inca

Foto/ Amanda Demetrio

Guerra no
noroeste da
Síria deixa
meio milhão
de deslocados

O Ministério da Saúde investiga 13 casos suspeitos de
infecção por coronavírus no
Brasil. Até o momento, 16 casos foram descartados. De
acordo com o último balanço
da pasta, apresentado pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, estão sob suspeitas um caso no
Rio de Janeiro, quatro no Rio
Grande do Sul, dois em Santa
Catarina e seis em São Paulo.
Desde o início da epidemia,
foram confirmados 20.704 casos (99,2% na China), com
427 óbitos. A taxa de mortalidade do coronavírus 2019nCoV é de 2,1%. Até o mo-

34º Torneio de Verão de Ciclismo
O 34º Torneio de Verão pias equipes do país. Todas
está chegando. A competição as categorias serão válidas
acontecerá entre os dias 13 e p e l o R a n k i n g N a c i o n a l
16 deste mês, mais uma vez na 2020 na Classe 2B.
cidade de Ilha Comprida, litoO prazo para inscrições
ral sul de São Paulo. O even- com desconto vai até o dia 10
to reunirá ciclistas de diver- de fevereiro, com valor de R$
sas categorias, com destaque 120,00, e deverá ser feita no
para a Elite, masculino e fe- site www.treinoonline.com.br.
minino, que reunirá as princiPágina 8
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Fundação Pró-Sangue tem nova
unidade para realização de doação
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada na imprensa de São Paulo desde
1993. Na Internet, desde 1996, o site www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil. EMAIL do site na
Internet, cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Assim como no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os vereadores do maior e mais
importante Parlamento brasileiro começa a discutir as reformas
administrativas da gestão Bruno Covas (PSDB), o mais jovem
prefeito do Século 21
.
PREFEITURA (SP)
Com menos de 2 meses no comando da agora Secretaria (Turismo), o engenheiro de carreira (Estado SP) Miguel Corderaro
tá construindo pontes políticas como nunca se viu em tão pouco
tempo. Seu trabalho vai repercutir em muitos votos pela reeleição do Bruno Covas
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado-presidente Macris (PSDB) e a maioria dos membros - menos o PT - da Mesa Diretora confiam que a Justiça paulista vai devolver pro processo legislativo a discussão e votação
do projeto de lei do Poder Executivo sobre as reformas na Previdência de São Paulo
.
GOVERNO (SP)
O ritmo de João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) é
tão frenético, que mesmo quando tá com um certo abatimento na
expressão do rosto age como se fosse um garoto prestes a aprontar alguma. O apelido “João Trabalhador” nunca foi tão certo e
adequado
.
CONGRESSO (BR)
Deputada federal Joice Hasselmann (ficante no PSL que voltou pras mãos do colega pernambucano Luciano Bivar) vai literalmente deitar e rolar com tanto dinheiro do fundo partidárioeleitoral que virá pra São Paulo, cidade na qual ela disputará a
prefeitura 2020
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Vice-Presidente general Mourão tem sido sondado por dirigentes partidários que o admiram como Estadista. Argumentam
que caso ele queira se desligar do Presidente Bolsonaro pra - por
exemplo - tentar uma cadeira no Senado suas legendas tão à disposição
.
PARTIDOS
Em São Paulo o PV terá a candidatura do ex-vereador e expresidente da Câmara paulistana, Roberto Trípoli, pra prefeito
2020. Seu irmão, o vereador Reginaldo tá sendo levado pelo outro irmão - o ex-deputado federal Ricardo Trípoli) pro PSDB do
prefeito Bruno Covas ...
.
POLÍTICOS
... Roberto Trípoli ajudará assim ao médico e vereador Gilberto Natalini poder reeleger-se mais uma vez. Quanto ao Penna,
ainda meio dono do partido, até tentou entregar a legenda do exgovernador (SP) Marcio França (dono paulista do PSB da família
pernambucana)
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO foi se tornando uma referência das liberdades possíveis.
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
.
TWITTER - @CesarNetoReal

cesar@cesarneto.com
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A Funda ção Pró-Sangue,
órgão vinculado à Secretaria
da Saúde do Estado de São
Paulo, conta com mais uma
nova unidade para doação de
sangue. A partir de janeiro
desse ano, o Posto Stella Maris passa a integrar a rede de
coleta da Fundação.
Localizada dentro do Hospital Stella Maris, no bairro Itapegica de Guarulhos, a nova unidade da Pró-Sangue vai beneficiar
os doadores que moram no município e nas zonas norte e leste
da capital paulistana. O posto
fica na Rua Maria Cândida Pereira, 568, Itapegica. O horário
de atendimento à população é de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. A unidade não funciona aos
sábados, domingos e feriados.
Para horário de funcionamento
dos demais postos de coleta

acesse www.prosangue.sp.gov.br ou
ligue para o Alô Pró-Sangue (11
4573-7800).
Em um ambiente que conjuga comodidade e conforto aos
doadores, o posto tem quatro
cadeiras instaladas na sala de
coleta Há previsão de ampliar
para seis cadeiras, o que resultará numa capacidade operacional de atendimento de 750 pessoas por mês.
A nova unidade vai contribuir
para manutenção dos estoques da
Fundação, responsável pelo
abastecimento de mais de 100
instituições públicas de saúde da
rede estadual.
O Hospital Stella Maris é um
centro hospitalar de referência em
cardiologia com atendimento seguro e humanizado. Atualmente, a
unidade dispõe de 96 leitos ativos
para internação de pacientes nas

diversas especialidades, além de
Centro Cirúrgico.
Quem pode doar
Para doar sangue basta estar
em boas condições de saúde e
alimentado, ter entre 16 e 69
anos (para menores de idade,
consultar site da Pró-Sangue),
pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original
com foto recente, que permita a
identificação do candidato.
É bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.
Se a pessoa estiver com gripe ou
resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se
recuperado, deve aguardar uma
semana para que esteja novamente apta à doação.
No mais, outros impedimen-

tos poderão ser identificados
durante a entrevista de triagem,
no dia da doação. Para tanto, basta acessar o site da Pró-Sangue
e consultar os pré-requisitos
básicos para doar. Como dica, a
sugestão é doar durante a semana, de segunda a sexta, pois o
tempo de espera no atendimento é menor.
Serviço
Posto da Fundação PróSangue Stella Maris
Local: Rua Maria Cândida Pereira, 568, Itapegica – Guarulhos
Funcionamento: segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h – não
atende aos finais de semana e
feriados
Demais
postos:
acesse www.prosangue.sp.gov.br ou
ligue para o Alô Pró-Sangue (11
4573-7800)

Governo de SP aumenta em 4,6% investimento
para atendimento a crianças com deficiência
O Governo de São Paulo aumentou em 4,6% o repasse dos
valores destinados ao atendimento de crianças com deficiência. O aumento do orçamento, referente a 2019, destinado a estes alunos passou de
R$ 244,7 milhões para R$ 256

milhões.
O montante atende as 285
unidades da Apae-SP e Associação de Amigos do Autista
(AMA), além cuidadores e escolas particulares conveniadas. Atualmente, a rede conta
com cerca de 22 mil alunos

com diversos tipos de deficiência atendidos pela Secretaria da Educação.
As unidades da Apae, assim
como as demais instituições
parceiras do estado oferecem
atendimento pedagógico e
educacional para alunos com

deficiência intelectual, múltipla e transtornos globais de
desenvolvimento associados à
deficiência intelectual e que
necessitam de apoio permanente, assim como estudantes
com o Transtorno do Espectro
Autista.

CadÚnico: agendamento para atendimento
nas unidades do CRAS pode ser feito online
Precisa atualizar ou efetuar
a sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para programas
sociais do Governo Federal?
Desde 2019 a Prefeitura de São
Paulo disponibiliza o agendamento online para esse tipo de atendimento nas unidades do Centro
de Referência de Assistência
Social (CRAS) do município.
Disponível no endereço http://
agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br,
o serviço permite ao munícipe a
escolha de dia, hora e local para o
atendimento. O agendamento é feito em quatro etapas: após a identificação, o cidadão deve selecionar
os serviços que deseja, escolher o
endereço mais próximo ou mais
conveniente. Na terceira fase, são

escolhidos data e horário. Por fim,
é exibida uma tela de confirmação.
Entre janeiro e dezembro de
2019 foram contabilizados
736.911 agendamentos online
para atendimento nos CRAS relacionados ao CadÚnico. O atendimento sem agendamento prévio só é realizado desde que existam vagas geradas por conta da
ausência de alguém que não
compareceu ao serviço após o
agendamento.
Na capital paulista, o CadÚnico conta com mais de 1,3 milhão de famílias, que participam
dos principais programas como
Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Renda Cidadã e Leve
Leite, além de benefícios como

Tarifa Social de Energia Elétrica, Prestação Continuada/Lei
Orgânica de Assistência Social,
Ação Jovem, Passe Livre Estudantil e ID Jovem.
O Cadastro Único tem validade de dois anos, sendo assim,
todas as famílias devem realizar
a atualização cadastral até este
período estipulado. Além disso,
devem ocorrer atualizações
sempre que houver mudança de
endereço, renda e número de
componentes da família.
Sobre os CRAS
A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) conta com uma
rede de 54 CRAS espalhados

pela cidade. Esses equipamentos
funcionam como porta de entrada à rede socioassistencial e
funcionam como unidades básicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As unidades são responsáveis por executar os serviços, programas e projetos sociais desenvolvidos por
todas as esferas de governo.
Os serviços estão instalados
prioritariamente em áreas de
maior vulnerabilidade objetivo é prevenir a ocorrência de
situações de risco social, por
meio do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, além da ampliação e
garantia do acesso aos direitos de cidadania.

Escola estadual em São Paulo vivencia
nova rotina com o Ensino Integral
Os estudantes que retornaram às aulas na segunda-feira (3)
na Escola Estadual Miguel Kruse Dom, na zona leste da capital, vivenciaram todas as emoções do primeiro dia de atividades. A unidade é parte das 247
escolas que, a partir deste ano
letivo, aderiram ao programa de
Ensino Integral promovido pela
Secretaria da Educação.
Com elas, serão ao menos
664 unidades seguindo o modelo no Estado, uma expansão inédita no Estado. “O tempo a mais
que o aluno permanece na escola, com tutoria individualizada de
professores, fortalece os vínculos de aprendizagem. Faz toda a
diferença o regime de dedicação

exclusiva de 40 horas semanais
em uma unidade para o professor, melhorando a qualidade das
condições de trabalho docente”,
explica o secretário de Estado da
Educação, Rossieli Soares.
Para adotar o Ensino Integral,
a Escola Estadual Miguel Kruse
Dom passou por uma espécie de
processo seletivo, precisando
mostrar critérios estabelecidos
pela pasta para melhor adequar a
modalidade, como ter mais de
doze salas de aulas e avaliação
do grau de vulnerabilidade socioeconômica das comunidades
atendidas pelas escolas.
Rede de apoio
No Ensino Integral, além da

grade de matérias prevista pelo
Inova Educação, os estudantes
contam com uma rede de apoio
para promover atividades educacionais que não estejam relacionadas apenas com a sala de
aula. Há clubes juvenis para que
os alunos se organizem de acordo com temas de interesse,
como dança, xadrez e debates,
por exemplo.
Uma dessas atividades é o
acolhimento, o recebimento
de novos estudantes. Antes de
as aulas começarem na unidade, todos se reuniram no pátio
para dar as boas-vindas e deixar claro que aquele era um
momento de amizade, aprendizagem e respeito.

“O acolhimento não tem
hora nem local específico para
acontecer. Trata-se de uma postura que envolve a vontade de ser
acolhido e a de acolher”, pontua
Cristina Mabelini, coordenadora da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (Efape), ligada à pasta.
Uma mudança para os estudantes é na carga horária – até
nove horas e meia, contra cinco
horas e quinze minutos na rede
escolar. Na nova expansão, 36
das 240 escolas contempladas
funcionarão em um formato
com carga horária diferenciada
de sete horas, atendendo alunos
que já trabalham.

Turmas do Educação de Jovens e
Adultos estão com inscrições
abertas no Estado
Cidadãos que queiram voltar
para a sala de aula podem se inscrever para terminar os estudos
na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Sem
prazo definido, as inscrições podem ser feitas em qualquer unidade da rede estadual, ainda que
não necessariamente as aulas
ocorram no local de cadastro.
Para realizar o cadastro, o
candidato deve apresentar documento de identidade (certidão de
nascimento e RG), comprovante de residência e, se houver, o
histórico escolar. No caso de
alunos com menos de 18 anos, a

inscrição deve ser feita por pais
ou responsáveis.
Atualmente, são oferecidos
dois modelos de cursos de EJA
na rede estadual de ensino que
atendem aos Anos Finais do Ensino Fundamental e ao Ensino
Médio: o curso de presença
obrigatória e o curso de presença flexível. A escolha da modalidade, como presencial, flexível ou a distância, deve ser feita
no ato da matrícula.
Projeto de vida
Cada início de semestre representa uma nova entrada de

pessoas interessadas em completar os estudos no EJA. “É
muito importante perceber o
quanto é significativo esse momento inicial para cada um deles. A decisão de retomar os estudos representa uma mudança
em seu projeto de vida”, salienta a coordenadora da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento
dos Profissionais da Educação
do Estado (Efape), Cristina Mabelini.
A escola de formação será
parceira da Secretaria da Educação do Estado na divulgação da
busca ativa para todos os inte-

ressados. Os cursos da EJA recebem pessoas com características diversificadas, além de histórias e experiências de vida singulares.
Para a professora de Geografia Rosa Maria dos Santos
Silva, do CEEJA de Carapicuíba,
a modalidade cumpre mais do
que o papel de completar o estudo, mas reforça a independência e cidadania de cada indivíduo. “Ajudar essas pessoas
a resgatar a autoestima e buscar novas formas de voltar ao
mercado me fez notar a força
que temos”, destaca.
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Produção industrial brasileira
fecha 2019 com queda de 1,1%
As indústrias extrativas do
país fechou 2019 com uma queda de 1,1%, segundo dados da
Pesquisa Industrial Mensal
(PIM) divulgados na terça-feira
(4) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado veio depois de duas
altas consecutivas, em 2017
(2,5%) e 2018 (1%).
Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, um dos
responsáveis pela queda de 2019
foi o rompimento da barragem
da Vale em Brumadinho (MG),
que teve impacto importante no
recuo de 9,7% das indústrias
extrativas no ano.
Mas esse não foi o único
motivo para a queda. Dezesseis
das 26 atividades industriais
pesquisadas tiveram queda no
ano. “A produção industrial

pode estar sendo impactada pelas incertezas no ambiente externo e também pela situação
do mercado de trabalho no país
que, embora tenha tido melhora, ainda afeta a demanda doméstica”, explica Macedo.
Além das indústrias extrativas, tiveram quedas importantes os segmentos de metalurgia (-2,9%), de celulose, papel
e produtos de papel (-3,9%) e
de manutenção, reparação e
instalação de máquinas e equipamentos (-9,1%).
Por outro lado, dez atividades tiveram alta e evitaram um
desempenho mais negativo da
indústria, entre elas produtos alimentícios (1,6%), veículos automotores, reboques e carrocerias (2,1%), coque, produtos
derivados do petróleo e biocom-

bustíveis (1,7%), produtos de
metal (5,1%) e bebidas (4%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a queda foi puxada pelos
bens intermediários, isto é, os
insumos industrializados usados no setor produtivo (2,2%) e pelos bens de capital,
isto é, as máquinas e equipamentos (-0,4%).
Por outro lado, os bens de
consumo tiveram alta. Os bens
duráveis cresceram 2% e os bens
semi e não duráveis, de 0,9%.
Dezembro
Analisando-se apenas o mês
de dezembro de 2019, a indústria
teve quedas de 0,7% na comparação com o mês anterior e de 1,2%
em relação a dezembro de 2018.
Na comparação com novem-

bro, a queda foi puxada pelos
bens de capital (-8,8%). Entre as
atividades da indústria, os principais recuos vieram de indústrias extrativas (-1,4%), de
produtos farmoquímicos e
farmacêuticos (-6,2%), de artefatos de couro, artigos para
viagem e calçados (-6,6%), de
metalurgia (-1,9%) e de produtos de metal (-2,9%).
Em relação a dezembro de
2018, o principal resultado
negativo também veio dos
bens de capital (-5,9%). Entre
as atividades, as maiores quedas foram observadas nos segmentos de indústrias extrativas (-12,2%), metalurgia (10,4%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-17,3%)
e máquinas e equipamentos (7,2%). (Agencia Brasil)

Setor de orgânicos fatura R$ 4,6 bi
em 2019; alta anual foi de 15%
O setor de produtos orgânicos faturou R$ 4,6 bilhões no
Brasil em 2019, segundo balanço da Organis, entidade setorial
dos orgânicos, o que representa
aumento de 15% em relação ao
faturamento de 2018, quando o
valor chegou a R$ 4 bilhões.
A entidade avalia que os números de exportação também
foram bons para um ano de grande variação cambial: em torno de
U$ 190 milhões (26 empresas
associadas), alta de 5,5% em relação ao ano anterior (R$ 180
milhões).

“Nossa estimativa tem base
no aumento de toda cadeia. A
principal feira do setor de orgânicos, a BioBrazil, cresceu
33% em número de expositores. Tivemos muitos brasileiros visitando as principais feiras internacionais do setor,
mais do que em outros anos,
na busca por ideias e conceitos com potencial para ser
trabalhados por aqui. Rompemos a barreira das 20 mil unidades produtivas e o varejo
entendeu a importância do orgânico no portfólio dos sau-

dáveis”, disse Clauber Cobi
Cruz, diretor da Organis.
Para Cruz, o setor tem grande potencial de desenvolvimento. “Isso, se as condições econômicas tivessem sido favoráveis e se o consumidor já houvesse consolidado seu entendimento sobre o que é um produto orgânico”, avaliou. De acordo com o diretor, a tendência
para este ano é positiva e ele estima que o mercado brasileiro de
orgânicos devem crescer no
mínimo 10%.
Uma tendência apontada pela

Organis é o aumento da relevância da produção orgânica como
parte da solução das questões
ambientais.
O setor deverá atrair mais
iniciativas, tanto públicas como
privadas, que intensificarão as
ações de fomento. “A experiência bem-sucedida de ver os orgânicos em movimento nos anima a manter o otimismo para
2020, que tende a se firmar
como um ano de sistematização
de informações da cadeia produtiva, da semente ao cliente”, disse Cruz. (Agencia Brasil)

Concessionárias estimam crescimento
de 9,67% na venda de veículos
As vendas de veículos novos
devem crescer 9,67% neste ano,
segundo a previsão da Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
O presidente da entidade, que
representa as concessionárias,
Alarico Assumpção, avalia que os
indicadores econômicos apontam para um ano muito bom para
o setor. “Juros baixos, uma inflação extremamente sob controle,
crédito mais fácil do que tínhamos no passado e uma inadimplência baixa, tudo isso traz um
alento muito positivo”, enumerou
sobre os fatores que embasam as
estimativas da federação.
Queda
Mesmo com previsão de
aquecimento do mercado, o primeiro mês do ano registrou queda nas vendas de 1,61%, de acor-

do com o balanço divulgado na
terça-feira (4).
Assumpção disse que, em
parte, a retração foi causada pela
suspensão do licenciamento no
estado de São Paulo, devido a
transição do modelo das placas
para o modelo do Mercosul.
A mudança entrou em vigo
no último dia 31, mas, segundo
o presidente da Fenabrave, na
semana anterior já não era mais
feito o emplacamento no modelo brasileiro. “Perdemos, basicamente, uma semana e isso alterou, sem sombra de dúvida, o
volume para o mês de janeiro”,
enfatizou, sobre as vendas que
devem aparecer no balanço de
fevereiro.
Além do atraso no licenciamento, Assumpção atribui a redução da comercialização no
primeiro mês do ano ao cenário

externo conturbado. “A crise que
tivemos com fatores externos
que não deixa de ter um agravamento também no mercado doméstico e, consequentemente,
na economia brasileira”, acrescentou.
Entre os veículos, os automóveis tiveram a maior queda,
com redução de 5,62% nos emplacamentos de janeiro em relação ao primeiro mês do ano
passado.
De acordo com a Fenabrave,
foram vendidos 154,5 mil carros em janeiro. A estimativa da
federação é que o segmento feche o ano com uma expansão de
8,99%, totalizando 2,4 milhões
de unidades.
Caminhões
O maior crescimento é esperado para o setor de cami-

nhões (24%), com a venda de
126,1 mil novas unidades. “A
crença de uma supersafra, conforme já anunciado pela própria
Conab [Companhia Nacional de
Abastecimento], mais de 240
milhões de toneladas de grãos,
esse é o grande alavancador do
caminhão, principalmente o de
grande capacidade de carga”,
explicou Assumpção, sobre a
estimativa.
No início de janeiro, a Conab divulgou a estimativa de que
a safra de grãos 2019/2020 bata
o recorde da série histórica, com
a produção de 248 milhões de
toneladas, um aumento de 2,5%
ou na comparação com 2018/19.
No primeiro mês deste ano,
os caminhões registraram alta
nas vendas, 3,66%, com a comercialização de 7,1 mil veículos do tipo. (Agencia Brasil)

O governador de São Paulo,
João Doria, entregou na terçafeira(4) as obras que ampliam a
coleta e o tratamento de esgoto
nas zonas central e do centro
expandido da capital paulista. O
complexo conta com o Interceptor Tietê 7 (ITi-7) – um túnel
construído sob a pista da Marginal Tietê –, a Estação Elevatória
de Esgoto Piqueri, o novo Coletor-Tronco Anhangabaú e o Interceptor Tamanduateí (ITa-1J).
Com um orçamento de R$
390 milhões, o empreendimento deve beneficiar cerca
de 2,2 milhões de pessoas,
especialmente o grupo que trabalha ou reside na área abrangida, que totaliza mais de 350
mil. A estrutura construída
engloba 16 bairros, cruzando
o bairro de Vila Buarque até as
proximidades do Parque Zoológico de São Paulo.
O Coletor-Tronco Anhangabaú e o Interceptor Tamanduateí
recolhem o esgoto, transferindo o volume para o ITi-7, que
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Doria entrega complexo que amplia
coleta e tratamento de esgoto em SP

As obras de coleta e o tratamento de esgoto vão ajudar a
despoluir o Rio Tietê
tem 7,5 quilômetros de extensão. Na sequência, a substância
é conduzida até a Estação Elevatória Piqueri, de onde é bombeada para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barueri. O sistema tem capacidade para
bombear até 4 mil litros de esgoto por segundo.
Despoluição
Ao lançar o complexo, Do-

ria afirmou que ele vai contribuir
para a despoluição do Rio Tietê,
que corta o estado de leste a oeste. “Ou seja, mais coleta, menos
dejeto, menos poluição no Rio
Tietê”, disse.
O governador reiterou ainda
uma promessa feita durante sua
campanha: a de que promete concluir, até dezembro de 2022, o
projeto de despoluição do Rio
Pinheiros. Segundo ele, já foi

preparado um cronograma para
cumprimento da meta.
“Está mantido o cronograma
para a entrega, até dezembro de
2022, o Rio Pinheiros limpo,
em condições adequadas e no
padrão internacional de um rio
considerado limpo. Evidentemente que o Rio Pinheiros não será um
rio para nadar ou usufruir dentro do
rio, mas, como o Sena [da França]
ou o Tâmisa [da Inglaterra], será um
rio inodor, sem nenhum cheiro,
odor, e sem nenhum lixo de superfície e com vida dentro.” Doria
acrescentou que o prazo poderá ser
estendido, caso haja alguma “intempérie do ponto de vista judicial” ou contestação do Ministério Público.
“Até 2028, é a nossa expectativa para despoluição do Rio
Tietê, dentro do mesmo propósito e do mesmo pilar: se não
tivermos nenhuma intercorrência de ordem judicial, principalmente, que sempre retarda
o processo”, acrescentou o
governador. (Agencia Brasil)

Guerra no noroeste
da Síria deixa meio
milhão de deslocados
Cerca de meio milhão de pessoas estão na situação de deslocados internos devido aos confrontos que se prolongam há dois
meses no noroeste da Síria, anunciaram na terça-feira (4) as
Nações Unidas.
“Desde o dia 1º de dezembro que 520 mil pessoas estão deslocadas, sendo que a maioria (80%) é de mulheres e crianças”
disse à Agência France Presse o porta-voz do Gabinete dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, David Swanson.
Os confrontos no noroeste da Síria aumentaram após o início da ofensiva do Exército de Damasco, apoiado por forças da
Rússia, contra os extremistas islâmicos.
Apoiado pela aviação de Moscou, o regime de Bachar Al Assad mantêm atualmente uma ofensiva que tem como finalidade a
reconquista de várias cidades e povoações da província de Idleb,
não respeitando os períodos de cessar-fogo estabelecidos pelas
forças em confronto.
“A violência é quase cotidiana e causa sofrimento injustificável a milhares de pessoas que vivem na área”, acrescenta Swanson.
Segundo ele, a situação desses deslocados é agravada por uma
situação humanitária que já é desastrosa”, e a maioria dos civis
foge da frente de combate, sobretudo na região sul da província
de Idleb.
“A maior parte dos deslocados fica nas zonas urbanas ou nos
centros de acolhimento de Idleb”, perto da fronteira com a Turquia, ou na região síria de Alepo, disse.
De acordo com as Nações Unidas, a maioria das pessoas afetadas pela operação militar em Idleb é de sírios que já tinham
fugido de outras regiões do país afetadas pela guerra.
Várias áreas do noroeste da Síria (Idleb e Hama) são dominadas pelos extremistas islâmicos do Hayat Tahrir al-Cham, além
de grupos oposicionistas armados.
Entre abril e agosto de 2019, toda a região foi marcada por
uma ofensiva que fez milhares de vítimas, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.
O regime de Damasco controla 70% do país e diz que está
determinado na reconquista do noroeste da Síria.
O conflito que começou em 2011 já fez 380 mil mortos e
milhões de refugiados e deslocados internos. (Agencia Brasil)

Estados Unidos:
inconsistências adiam
resultado de
primárias no Iowa
Depois da votação nas primárias do Iowa, o Partido Democrata não conseguiu apresentar os resultados finais, como
é habitual.
Os candidatos abandonaram o estado norte-americano sem
conseguir fazer qualquer discurso, nem de vitória nem de derrota.
Os democratas garantem que não se tratou de um ato de
pirataria informática, mas de inconsistências na apuração dos
resultados.
Fonte do Partido Democrata do Iowa diz que os resultados devem ser conhecidos logo. (Agencia Brasil)
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Brasil investiga 13 casos suspeitos
de infecção por coronavírus
Senadores que participaram
na terça-feira (4) da
primeira reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos
(CAE) disseram que não acreditam que a reforma tributária
possa ser aprovada ainda neste
primeiro semestre. Para eles,
o fato de o governo ter decidido apenas dar contribuições a
propostas que já tramitam no
Congresso, ao invés de apresentar projeto próprio, pode
atrasar a aprovação.
Na avaliação do grupo, o
Executivo precisa deixar claro quais são suas propostas
fundamentais para a reforma.
Para isso, cogitam convidar o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, para esclarecer esses
pontos.
“Você vai ser apedrejado se
o seu estado, depois de fazer
as contas, perder alguma coisa. O contribuinte, se descobrir
que aumentou a carga tributária, vai nos apedrejar. Vamos
aprovar um convite ao ministro Paulo Guedes para que venha dizer aqui o que ele pensa
de verdade sobre a reforma tributária”, sugeriu o senador Esperidião Amim (PP-SC). Amim
defendeu uma reforma que torne o país mais competitivo,
mas lembrou que esse é um
desafio antigo do Congresso.
Já o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) não acredita na
aprovação de mudanças tão profundas em apenas três meses,
como prometeu fazer na Câmara o presidente Rodrigo Maia.
“Confesso que fico constrangido quando as pessoas me
perguntam se vamos mesmo
aprovar no primeiro semestre

a reforma tributária. Não sei
qual é a reforma tributária. Não
existe. É uma inconsistência do
presidente da Câmara quando
fala que vai votar a reforma em
três meses”, avaliou Tasso.
O senador Eduardo Braga
(MDB-AM) também falou sobre a necessidade de atuação da
equipe econômica do governo.
“Em um tema em que os estados possuem interesses difusos, diversos, onde temos de
mitigar a questão do pacto federativo, onde é necessário
haver equilíbrio, o governo vai
ficar ausente, não vai apresentar uma proposta que possa ser
discutida com governadores,
prefeitos, com o Confaz [Conselho Nacional de Política Fazendária], com o Congresso
Nacional?”, questionou.
Propostas
Prioridade do governo no
Congresso em 2020, a discussão em torno de uma reforma
tributária ganhou força novamente no ano passado após a
aprovação da reforma da Previdência. Tanto a Câmara dos
Deputados como o Senado têm
propostas de emendas à Constituição sobre a Reforma Tributária, PEC 45/2019 e PEC
110/2019, respectivamente.
Ambas propõem a extinção
de diversos tributos que incidem sobre bens e serviços.
Eles seriam substituídos por
imposto único sobre valor
agregado. Os textos serão discutidos em uma comissão mista especial com o objetivo de
se tornarem um texto comum,
mas o colegiado ainda não foi
instalado. (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde investiga 13 casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil.
Até o momento, 16 casos foram
descartados. De acordo com o
último balanço da pasta, apresentado pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, estão sob suspeitas um
caso no Rio de Janeiro, quatro no
Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e seis em São Paulo.
Desde o início da epidemia,
foram confirmados 20.704 casos (99,2% na China), com 427
óbitos. A taxa de mortalidade do
coronavírus 2019-nCoV é de
2,1%. Até o momento, há 2.788
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O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, disse hoje,
em reunião com ministros do
governo brasileiro que seu
país facilitará a retirada desses
brasileiros.

Brasileiros em Wuhan
Na terça-feira, o governo
brasileiro encaminhou projeto
de lei que detalha as medidas
sanitárias para enfrentamento do
coronavírus e as regras para a
repatriação e quarentena no Brasil dos cerca de 40 cidadãos brasileiros que estão no epicentro
do surto, a capital da província
de Hubei, Wuhan.

Histórico
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)

PRF deve convocar novos servidores
este ano, diz diretor-geral
O diretor-geral da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Adriano Furtado, informou que o órgão deve convocar novos concursados este ano. Ele destacou
que o governo federal empossou
mais de 1,5 mil servidores na
PRF para atuação em 2019.
“No ano de 2019, nós tínhamos uma previsão de ingresso de
500 profissionais. Conseguimos
fazer o maior curso de formação, foram 1.565 profissionais.
Diferentemente da previsão orçamentária, por um esforço de
governo, nós nomeamos mil policiais e o restante são servidores que estão na condição sub
judice – que estão sendo nomeados conforme as decisões judiciais”, ressaltou em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil.
“Nós temos um concurso
ainda válido, uma turma remanescente e a busca nossa é de iniciar
um processo de formação para

contratar. Existe até uma previsão orçamentária para isso”,
acrescentou o diretor-geral.
Fiscalização e prevenção
Na entrevista, Furtado afirmou que a ação repressiva, com
aplicação de multas, é importante
para mudar o comportamento dos
motoristas, mas não é a única solução adotada pela instituição.
“Acreditamos muito em um
processo de sensibilização, de
educação, um processo de atuações preventivas. Eu vejo que tem
muito espaço para nós crescermos, integrando a população –
especialmente os motoristas, sejam eles de [carros de] passeio,
sejam veículos profissionais para
a gente construir uma pauta com
o outro”, disse o diretor.
Segundo Furtado, a PRF
“não tem interesse algum em
aplicar multas”. “A multa é uma
ferramenta que nós utilizamos.
É necessária, mas não é a única

ferramenta. Nós temos várias
ações que são realizadas, especialmente no processo de educação”, destacou.
Para o diretor-geral, a mudança de comportamento dos
motoristas poderia contribuir de
forma positiva na ocorrência de
acidentes. “Agora, a ação repressiva é importante para mudar
comportamento. O comportamento é o que está mais fácil de
contribuir, mas não é tão simples
de envolver as pessoas, de mudar
hábitos simples. Nós temos hoje
um problema muito complexo
que é o uso do celular, que tem
sido uma causa importante de
ocorrência de acidentes”, disse.
Operação Rodovida
A Polícia Rodoviária Federal iniciou em dezembro a Operação Integrada Rodovida, maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito. A ação
abrange as festas de fim de ano

e se estende até o carnaval. O
objetivo é integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais com o objetivo de reduzir os índices de violência no
trânsito.
A operação, que vai até 1º de
março de 2020, envolve cinco
ministérios (Justiça e Segurança Pública; Infraestrutura; Saúde; Educação; e Mulher, Família
e Direitos Humanos), polícias
estaduais, guardas municipais e
outros órgãos ligados à área de
de trânsito.
“Nós fizemos em janeiro
uma operação nacional e em um
dia mais de 900 pessoas foram
flagradas além dos limites. Aliás, nós lembramos que [após ingestão de] álcool não se tem limite para dirigir. Esse tema contribui muito para os acidentes.
Ele é alvo da Operação Rodovida
e todos as agências trabalham no
enfrentamento à embriaguez”,
ressaltou. (Agencia Brasil)

Cedae diz que não sabe origem
do detergente em estação de água
O presidente da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do
Rio de Janeiro (Cedae), Hélio
Cabral, disse na terça-feira (4)
que a empresa não sabe a origem
dos surfactantes (detergentes)
detectados na segunda-feira (3)
na água bruta da Estação de Tratamento do Guandu (ETA), em
Nova Iguaçu. Segundo ele, ainda
não há uma conclusão sobre
como o produto chegou à estação e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
O gerente de Controle de
Qualidade da Água da Cedae,
Sérgio Marques, disse que o pro-
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casos de pessoas infectadas em
estado grave. Todos na China.
Desses, 492 são novas ocorrências. A província de Hubei continua sendo a mais afetada: 66%
dos casos ocorridos.

blema foi pontual. De acordo
com Marques, o produto não foi
verificado na água tratada que é
distribuída à população.
A Cedae retomou, por volta
das 9h de terça-feira, a produção
de água tratada na estação de tratamento. A interrupção do serviço foi anunciada no fim da tarde de segunda-feira (3), após a
companhia identificar a presença de grande volume de detergente.
Segundo o gerente da ETA
Guandu, Pedro Ortolano, a parada do sistema foi feita de forma
preventiva para que a população

não recebesse a água com detergente. “Desde às 3h desta terçafeira, não detectamos mais os
surfactantes na água”, disse.
Com a interrupção de segunda-feira, moradores de vários bairros das zonas norte e oeste da cidade não estavam recebendo água. A Cedae informou
que, por motivos de segurança
operacional, o abastecimento
foi retomado de forma gradativa, mas que, em alguns locais,
como ruas em lugares altos, o
restabelecimento completo
pode levar até 72 horas.
No início da manhã da terça-

feira, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e
agentes da Delegacia de Defesa
de Serviços Delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro foram à Estação de Tratamento do
Guandu para recolher amostras
e avaliar a qualidade da água e a
quantidade de detergentes.
De acordo com a polícia,
dependendo do resultado das
análises “poderá ser apurada
eventual responsabilidade nas alterações das condições de consumo da água na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro”. (Agencia Brasil)

TST determina que 90% dos petroleiros
sigam trabalhando durante greve
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra determinou na terça-feira (4) que os sindicatos de petroleiros mantenham 90% dos
trabalhadores em serviço durante a greve da categoria,
que começou no sábado (1º). A
decisão foi motivada por uma
ação de dissídio coletivo protocolada pela Petrobras no
tribunal. Com a decisão, os sindicatos também estão proibidos
de impedir o livre trânsito de
bens e pessoas nas refinarias e
plataformas da estatal.
“Determino aos suscitados
[sindicatos] que mantenham em
atividade e no desempenho normal de suas atribuições, no âmbito das unidades operacionais
da Petrobras e de suas subsidiárias, bem como em sua sede,
para atendimento dos serviços
inadiáveis da comunidade, o contingente de 90% (noventa por

cento) de trabalhadores, em face
da natureza do serviço prestado
e da forma de composição dos
turnos de revezamento para operação de plataformas e refinarias”, decidiu o ministro.
A greve foi deflagrada para
protestar contra as demissões
que devem ocorrer na Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados do
Paraná (Fafen-PR), que deve ser
fechada pela Petrobras. Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a suspensão das
atividades vai provocar a demissão de mil trabalhadores. De
acordo com a FUP, o acordo
coletivo de trabalho não está sendo respeitado pela estatal.
No processo que chegou ao
TST, a Petrobras informou ao
ministro Ives Gandra que a Fafen foi comprada da mineradora
Vale em 2013, mas, depois da
aquisição, os “resultados da subsidiária demonstram a falta de
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Senadores pedem definição
de prioridades para
reforma tributária

sustentabilidade do negócio e
que sua continuidade operacional não se mostra viável economicamente”.
Na segunda, (3), a Federação
Única dos Petroleiros disse que
cerca de 14.750 trabalhadores
tinham aderido à paralisação, o

que representa 80% do total de
18.434 trabalhadores de 12 estados da federação que aderiram
ao movimento.
A Petrobras informou que a greve não provocou impactos na produção de petróleo, combustíveis e
derivados. (Agencia Brasil)

Fux marca para março duas audiências
públicas sobre juiz de garantias
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux
marcou para 16 e 30 de março as audiências públicas
sobre a implementação do
juiz de garantias, medida
prevista no pacote anticrime
aprovado no ano passado
p e l o C o n g r e s so, mas cuja

adoção encontra-se suspensa indefinidamente por força de uma
liminar (decisão provisória) do
próprio Fux.
Fux é o relator de quatro
ações diretas de inconstitucionalidade sobre o assunto. Em 22
de janeiro, ele anulou uma liminar anterior, que havia sido pro-

ferida durante o recesso judiciário pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Nessa primeira decisão, a implementação do juiz de garantias
estava prevista para ocorrer em
até seis meses.
Na condição de relator, Fux
atendeu a um apelo da Associ-

ação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp), para quem a implementação do juiz de garantias só
poderia se dar após a constitucionalidade da medida ser
julgada no plenário do Supremo, o que não tem data para
acontecer. (Agencia Brasil)
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Brasil terá 625 mil novos casos de
câncer por ano até 2022, diz Inca
O Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos casos de
câncer por ano de 2020 a 2022.
A estimativa foi divulgada na
terça-feira (4) pelo Instituto
Nacional de Câncer (Inca). Somente entre a população infantojuvenil são esperados 8.460
novos casos por ano no mesmo
período.
A publicação Estimativa de
Incidência de Câncer no Brasil
mostra que o câncer de pele não
melanoma deve permanecer
como o mais incidente, com a
expectativa de 177 mil novos
casos por ano. Em seguida, está
com o câncer de mama próstata,
com 66 mil casos cada; cólon e
reto, com 41 mil casos; traquéia,
brônquio e pulmão, com 30 mil;

e, estômago, com 21 mil.
De acordo com Inca, o Brasil apresenta um declínio dos tipos de câncer associados a condições socioeconômicas desfavoráveis. Em algumas regiões,
no entanto, as ocorrências persistem. É o caso do câncer de
colo de útero, na Região Norte.
Enquanto no Brasil esse tipo de
doença está em terceiro lugar, na
incidência entre mulheres, desconsiderando o câncer de pele
não melanoma, no Norte é o segundo mais incidente, atrás apenas do câncer de mama.
Um a cada três casos de câncer poderiam, segundo o Inca, ser
evitados pela redução ou eliminação de fatores de risco, como,
por exemplo, tabagismo e obe-

sidade. Atividades físicas, cuidados com a exposição ao sol e
alimentação saudável com frutas, vegetais e hortaliças frescos,
evitando alimentos ultraprocessados, também podem ajudar a
evitar o câncer.
Aumento da estimativa
A estimativa para o próximo
triênio aumentou em relação à
última projeção, quando 600 mil
novos casos eram esperados por
ano em 2018 e 2019.
A primeira publicação é feita para o triênio. Antes, a projeção era calculada a cada dois
anos.A mudança ocorreu devido
à disponibilidade de informações, mais confiáveis.
O instituto também calculou

a incidência da doença para a
população infantojuvenil. Segundo o instituto, ar maior incidência pode ocorrer entre meninos, com 4.310 novos casos
por ano. Entre meninas, devem
ser registrados 4.150 novos casos. A incidência deverá ser maior na Região Sul, seguida pelas
regiões Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e Norte.
De acordo com o Inca, o recorte para a população mais jovem permite aprimorar as ações
de saúde pública e controle da
doença neste público. Se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados,
80% das crianças e adolescentes podem ser curados. (Agencia Brasil)

Corujão do Câncer zera fila
de pacientes com câncer de
estômago, esôfago e colorretal
No dia mundial de combate
ao câncer, celebrado na terçafeira (4), a Prefeitura de São
Paulo anuncia a primeira conquista do programa Corujão do
Câncer: a fila de pacientes diagnosticados com câncer de
estômago, esôfago e colorretal
que aguardam acesso ao tratamento oncológico foi zerada
pela ação, lançada em 21 de janeiro.
Ao todo, 68 pacientes que
estavam na fila foram agendados para começar o tratamento
nas instituições conveniadas.
Neste período, foram realizados 80 agendamentos de pacientes oncológicos e agendados
1486 exames de colonoscopia
em pessoas maiores de 65 anos.
Desse total, 403 exames já foram efetuados.
O programa prevê, na primeira fase, o atendimento dos
pacientes com os tipos de câncer de maior incidência: estômago, colorretal, tireoide e
próstata. Nesta etapa, serão
ofertadas 2.300 vagas para exames de Colonoscopia para pacientes com idade acima de 65
anos, para detecção de câncer
do intestino, o que representa

Paraná tem 28 centros para
atendimento ao paciente com câncer
da Policlínica de Pato Branco e
do Hospital da Providência, em
Apucarana.
O Dia Mundial do Câncer foi
criado pela União Internacional
para o Controle do Câncer e Organização Mundial da Saúde e
completa neste ano duas décadas. O objetivo é aumentar a
conscientização e prevenção
sobre a doença, envolvendo a
sociedade e o governo em ações
para evitar um número ainda
maior de mortes pelos vários tipos de câncer.
Câncer é o nome geral dado
a um conjunto de mais de 100
doenças, que têm em comum o
crescimento desordenado de
células que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. Pode
acometer qualquer parte do corpo. Atualmente, 7,6 milhões de
pessoas no planeta morrem em
decorrência da doença a cada
ano, dessas, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos.
No Paraná, nesta mesma faixa etária, onde considera-se
morte prematura, a mortalidade
por câncer nas mulheres é maior pelo câncer de mama, enquanto nos homens é o de brônquios e pulmões.
No ano de 2019, foram
27.654 casos diagnosticados
pelo SUS no Paraná, sendo o
câncer de mama o mais incidente. Em 2018, foram diagnosticados 24.025 casos. Os dados são
do Painel Oncológico do Instituto Nacional do Câncer.
O INCA promove, pelo segundo ano consecutivo, a campanha “Eu Sou e Eu Vou”, que é
um apelo ao compromisso pessoal: representa o poder que uma
ação individual tomada no momento presente tem de influenciar o futuro. A premissa é que
qualquer pessoa tem o poder de
reduzir o impacto potencial do
câncer na própria vida, na vida

das pessoas que se ama e no
mundo.
“Todos devem estar atentos
às transformações do corpo e
buscar ajuda de profissionais
assim que diferentes sinais se
apresentarem”, afirma a coordenadora de Promoção à Saúde da
Secretaria da Saúde, Elaine Oliveira.
O Paraná participa da campanha nacional, divulgando as medidas preventivas junto à população; as principais são: praticar
atividade física, alimentar-se de
forma saudável, manter o peso
corporal adequado, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, evitar o uso do tabaco e
seus derivados e fazer uso de
protetor solar.
“Lembramos ainda que um
mesmo fator pode ser de risco
para várias doenças como o tabagismo e a obesidade, por
exemplo, são fatores de risco
para diversos cânceres, além de
doenças cardiovasculares e respiratórias”, destaca a chefe da
Divisão de Atenção às Neoplasias, da Secretaria Estadual de
Saúde, Rejane Cristina Teixeira
Tabuti. Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, herdados ou resultado
de hábitos ou costumes próprios de um determinado ambiente
social e cultural.
Confira a rede de estabelecimentos referência no Paraná
São as seguintes as instituições que formam a rede de referência: Hospital da Providência, em Apucarana; Hospital
Norte Paranaense - HONPAR,
em Arapongas; Hospital Angelina Caron, em Campina Grande
do Sul; Hospital São Lucas e
Hospital do Rocio, em Campo
Largo; Hospital Santa Casa de
Misericórdia, em Campo Mou-

rão; UOPECCAN e CEONC, em
Cascavel; Hospital Evangélico
Mackenzie, Hospital Erasto Gaertner, Santa Casa, Clínica Paranaense de Tumores Radion, Hospital São Vicente, Hospital de
Clínicas, Hospital Pequeno
Príncipe, em Curitiba; CEONC
em Francisco Beltrão; Hospital
Ministro Costa Cavalcanti, em
Foz do Iguaçu; Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em
Guarapuava; Hospital Universitário de Londrina e Hospital do
Câncer, em Londrina; Hospital e
Maternidade Santa Rita, Hospital do Câncer e Radioterapia
Bom Samaritano, em Maringá;
Santa Casa e Instituto Sul Paranaense de Radioterapia em Ponta Grossa; Policlínica de Pato
Branco e UOPECCAN, em
Umuarama.
Leis Federais garantem acesso ao diagnóstico e tratamento pelo SUS
A Lei nº 12.732/2012 determina que, uma vez diagnosticada a doença, a pessoa tem direito ao acesso a tratamentos, seja
radioterapia, quimioterapia ou
cirurgias, em até 60 dias. Embora seja de 2012, somente em
2019 o INCA aprimorou e disponibilizou o sistema de monitoramento (Painel de Oncologia) para gestores e prestadores
de serviços. O Paraná realiza
este monitoramento por meio
das 22 Regionais de Saúde do
Estado.
A Lei nº 13.896/2019, que
começa a vigorar em abril deste
ano, altera a anterior no que diz
respeito ao diagnóstico estabelecendo que a partir da suspeita
clínica para o câncer, a pessoa
tem direito a diagnóstico específico em até 30 dias. Neste
momento o Paraná se organiza
para garantir o cumprimento da
legislação. (AENPR)

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou na terça-feira
(4), ao Congresso Nacional, o
projeto de lei (PL) que define
as medidas sanitárias para enfrentamento do coronavírus e
as regras para a repatriação e
quarentena no Brasil dos cidadãos brasileiros que estão na
cidade de Wuhan, na China,
epicentro do surto da doença.
A mensagem foi publicada em
edição extra do Diário Oficial da União.
Na mesma publicação, o
Ministério da Saúde elevou o
nível de alerta em saúde no
caso do coronavírus de perigo iminente para emergência
em saúde pública. O decreto
também estabelece a criação
do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública como mecanismo nacional
de gestão da resposta à emergência do coronavírus no âmbito nacional.
Medidas
De acordo com o PL, as
medidas estabelecidas pelo
governo visam à proteção da
coletividade. Estão previstos o
isolamento; a quarentena; a realização compulsória de coletas de amostras, exames, vacinas e tratamentos médicos específicos; a restrição tempo-
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Governo envia PL com regras
para repatriar brasileiros

rária de entrada e saída do país,
e a requisição de bens e serviços.
Também ficará autorizada,
de forma excepcional e temporária, a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e previstos
em ato do Ministério da Saúde. O governo também será
dispensado de realizar licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde
enquanto perdurar a emergência em saúde decorrente do
coronavírus.
Pelo texto encaminhado

pelo Executivo, é dever de todas as pessoas comunicar imediatamente às autoridades possíveis sintomas do coronavírus, circulação em áreas de
contaminação ou contato com
pessoas doentes. Também será
obrigatório o compartilhamento de dados sobre pessoas infectadas ou suspeita de
infecção, entre todos os órgãos e entidades públicos e
privados, com a finalidade exclusiva de evitar a propagação
do vírus.
O inteiro teor da proposição está disponível no site da
Câmara dos Deputados.
Emergência global
No dia 30 de janeiro, a Or-

ganziação Mundial da Saúde
(OMS) declarou o surto de
coronavírus como emergência
em saúde pública de importância internacional. Mais de 400
pessoas já morreram na China e 20 mil foram infectadas
pelo novo vírus. No Brasil, 14
pacientes são monitorados por
suspeita de terem sido infectados, até agora nenhum caso
foi confirmado.
Na segunda-feira(3), o ministro da Saúde, Henrique
Mandetta, informou que ainda
não há data definida para o voo
que vai trazer os cerca de 40
brasileiros que estão em
Wuhan. A repatriação, segundo ele, se aplica apenas aos
brasileiros que estão naquela
região, que está em estado de
bloqueio, já que os que estão
fora da cidade têm o direito de
ir e vir e podem sair da China
sem o apoio do governo.
Assim que chegarem ao
Brasil, eles deverão ser submetidos a quarentena, de acordo com procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde. A duração da
quarentena será de 18 dias. O
governo estuda a possibilidade
desse período ser realizado em
uma base militar em Anapólis
(GO) e outra em Florianópolis
(SC). (Agencia Brasil)

Governo lança campanha
para reduzir gravidez
na adolescência
Foto/Valter Campanato Agência Brasil

Na terça-feira (4), no Dia
Mundial do Câncer, a Secretaria
de Estado da Saúde alerta sobre
a responsabilidade do Estado e
de cada um na prevenção do câncer, que é considerado um problema de saúde pública, com tendência de crescimento nos próximos anos.
O Paraná conta com uma
rede formada por 28 estabelecimentos habilitados e em operação como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (Unacons) e Centros de Assistência
de Alta Complexidade (Cacons),
que atuam oferecendo atendimento especializado e integral
ao paciente com câncer. Todas
essas unidades ofertam atendimento pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
A rede de saúde disponibiliza o atendimento inicial em todas as Unidades Básicas de Saúde do Estado, onde são feitas
consultas e solicitação de exames para investigação diagnóstica do câncer. “Realizamos desde exames citopatológicos, de
imagem e biópsias, providenciando os encaminhamentos necessários para os centros de referência”, afirma o secretário de
Estado da Saúde, Beto Preto.
“A meta do Governo do Estado é que o cuidado à saúde
aconteça de forma regionalizada e em estabelecimentos habilitados e qualificados. No caso
do câncer, os serviços abrangem
diagnóstico, estadiamento e tratamento”, enfatiza o secretário.
Neste momento, o Governo
do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde, investe em obras
que ampliarão o atendimento
especializado, como a construção da ala infantil do Hospital
Erasto Gaertner, o Erastinho, em
Curitiba, e do Hospital do Câncer de Guarapuava; e na ampliação de serviços de radioterapia

uma oferta de vagas 13 vezes
maior do que a disponível em
dezembro de 2019.
A segunda fase, prevista para
março deste ano, além de priorizar os pacientes com diagnóstico de câncer de pele, ginecológico, hematológico, neurológico, pneumológico, oftalmológico e pediátrico aumenta a
oferta de exames como, Ecocardiograma, Densitometria
Óssea, Ultrassonografia Mamária e Endoscopia.
Serão 70.953 vagas para
exames, com a ampliação de
horário de atendimento das 19h
às 22h, em 21 unidades municipais, sendo 13 Hospitais Dia
e oito AMA – E (Assistência
Médica Especializada E),
Participam do Corujão do
Câncer os hospitais AC Camargo, Instituto de Câncer Dr. Arnaldo (CAVC), Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho/Einstein (Vila
Santa Catarina) e Hospital Sírio
Libanês, parceiros nessa iniciativa do tratamento em toda a linha de cuidado, pelo período
estimado de 2 a 5 anos. O total
de investimento no programa é
de R$ 15 milhões.

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Damares Alves, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
A ministra da Mulher, da Fa- saber as consequências. É papel
mília e dos Direitos Humanos, de todos que têm uma responsaDamares Alves, e o ministro da bilidade com os jovens e adolesSaúde, Luiz Henrique Mandetta, centes criar uma consciência.
lançaram na segunda-feira (3) a Estamos diminuindo os númecampanha Tudo tem seu tempo, ros [de gravidez indesejada] de
que visa a educar jovens sobre 15 a 19 anos em 40%. Mas na
sexo e gravidez na adolescência. faixa etária abaixo de 15 anos,
Mais cedo, a ministra publicou de 2000 a 2016, o número da
no seu Twitter a foto de um ou- gravidez infantil permaneceu no
tdoor da campanha instalado nos mesmo patamar. Nada mudou”,
corredores da Câmara dos De- argumentou.
putados e pediu a participação e
Sobre a orientação de abstio apoio das pessoas com o uso nência, Mandetta afirmou que o
da hashtag #TudoTemSeuTempo assunto foi muito discutido
nas redes sociais.
internamente e que a orientação
“Estamos construindo um educativa para evitar a gravidez
plano nacional de prevenção do infantil deve ser o foco da ação
sexo precoce. Essa ação é só do governo. “O que se diz para
o começo. Existem consequ- uma criança assim [abaixo de 12
ências graves, físicas e emo- anos] a não ser ‘tudo tem seu
cionais para o sexo antes da tempo’? Não é idade de medicahora. Vamos fazer cartilhas, lizar, de interferir. A discussão é
vamos para as escolas mostrar complexa”, concluiu.
arte, música. Vamos cuidar das
De acordo com nota publi‘novinhas’, e não apenas chamá- cada pelo ministério, a medida
las para o sexo”, afirmou a mi- é tida como política complenistra Damares.
mentar e faz parte de um pacote
A ministra afirmou ainda que de “medidas preventivas e eduas ações contam com embasa- cativas que contribuam para a
mento de estudos realizados por redução da incidência da graviespecialistas de diversas áreas e dez na adolescência”.
que são focadas nos melhores
O programa faz parte da Seinteresses dos jovens. “Os jo- mana Nacional de Prevenção à
vens e adolescentes são seres G r a v i d e z P r e c o c e , c r i a d a
pensantes. Eles não são guiados pelo presidente Jair Bolsoapenas pelo instinto sexual. naro em janeiro de 2019. A
Acreditar nos jovens é essenci- mensagem estimula o adiaal”, concluiu.
mento de relações sexuais e
O ministro da Saúde, Luiz o r i e n t a j o v e n s a d i a l o g a r
Henrique Mandetta, destacou a com a família e a procurar
relevância da ação. “Isso é ele- unidades de saúde antes de
mento de discussão, sim. Nós iniciar uma vida sexual ativa.
precisamos olhar os números e (Agencia Brasil)
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São Paulo, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020
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Berg-Steel S.A. Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ nº 44.209.294/0001-31 - NIRE nº 353.000.27132
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária (AGO)
Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será realizada
em 07/03/2020, às 09:00 horas, na sede social desta companhia, localizada à rua Princesa Izabel,
QQDFLGDGHGH$UDUDV63D¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHRVWHPDVLQGLFDGRVQRVLQFLVRVGRDUW
132 da Lei nº 6.404/1976. Estão à disposição dos acionistas, na sede da companhia, os documentos
previstos no artigo 133 da citada Lei nº 6.404/1976. Araras-SP, 01/02/2020. (a) José Abilio Baggio –
Presidente do Conselho de Administração
(01-04-05)

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.341.549/0001-63
NIRE 35.300.314.611

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da TARPON INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”)
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 11 de fevereiro de 2020, às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada
na Rua Iguatemi nº 151, 23º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo,
CEP 01451-011, para deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social, a ﬁm reﬂetir o
resultado do grupamento de ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 03 de janeiro de 2020.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO
Presidente do Conselho de Administração

H-BUSTER SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A
Ficam os senhores acionistas da empresa convocados a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a se realizar em sua sede social a Avenida Otácilio Tomanik,
n.599, Sala 02, Vila Polopoli, São Paulo, SP, na dat a de 18/02/2020 às 9:30 nove horas
e trinta minutos em primeira convocação,caso não haja “quórum” regulamentar, fica
desde já convocados para reunir-se no mesmo dia em segunda chamada as 10:00 (dez
horas) com qualquer números de presentes a fim de discutirem e deliberarem, com
fulcro no art. 143, da lei 6.404/76, sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração de
endereço da filial em Itajaí/SC; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. São
Paulo 03/02 /2020. Presidente – Ho Ru
Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002361-36.2015.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Maria Longo, RG 19107175, CPF 087.459.248-80, que por parte de Banco Do Brasil
S/A lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível objetivando a cobrança da importância de R$ 257.404,70
referente ao contrato de abertura de crédito-BB Giro Empresa Flex, sob nº 681.101.903 firmado entre as partes em
06/09/2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo 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 02 de dezembro de 2019.
K-05/02
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº
1018105-44.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos terceiros interessados, incertos e desconhecidos,
que Nilton Aguilar Fonseca, ajuizou ação comum objetivando
seja julgada procedente, para a nomeação do autor ao cargo
de como Administrador Provisório de Lions Clube de São
Paulo Imirim e assim, proceder a eleição da sua diretoria com
registros da competente ata. E, estando em termos, foi
deferida a expedição de edital de citação, para que em 15 dias
a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de
revelia. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 25 de novembro de 2019.
[05,06]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0052668-46.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) BIANCA PUCCI WESSEL, Brasileiro, CPF
216.553.368-6, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de Iracy Neuza Cavallaro
Figueiredo. Estando a herdeira em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a sua citação por edital, para habilitar-se nos autos
ou contestar o feito no prazo de 15 dias a fluir após o decurso
do prazo do presente editaL, sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será
o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [4,5]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0048527-57.
2012.8.26.0100(USUC 1192)A Doutora Aline Aparecida de
Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) José Alves de Oliveira Simões, Adélia Scorcione
Simões, José Vieira Simões Alves, Cacilda Cardoso Simões
Alves, Antônio Vieira Simões Alves, Lélia de Camargo Rocha
Alves, Herdeiros de João Munhoz Filho, a saber: Antônia
Lajara Munhoz, Fany Munhoz Fermino; Clarice Romão Leão,
Geraldo Gonçalves Leão, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Alexandre Guanho, Carla Maria Romão Guanho, José
Carlos da Silva e Adelia Martins Nunes ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Guilhermina Vieira, nºs 35 e 35-A
Vila Regina, Nossa Senhora do Ó - São Paulo SP, com área
de 241,31 m², contribuinte nº 307.061.0036-8, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [04,05]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002673632.2012.8.26.0100 (USUC 648) A Doutora Aline Aparecida
de Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO,
do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER
a(o)(s) Cecília Ayrosa de Abreu Pereira, Marcos de Abreu
Pereira,Hermínia Ayrosa Moraes,Manoel Assumpção Moraes, Victor Marques da Silva Ayrosa Junior, Victoria Blanco
Ayrosa, Alcides Marques da Silva Ayrosa Sobrinho, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Rubens Pereira Barbosa e Izair Tolentino
Almeida ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
João de Lisboa, nº 141/155, esquina com a Rua Cecília
Maria Vila Hermínia, 31º Subdistrito Pirituba - São Paulo SP,
com área de 210,33 m², contribuinte nº 106.172.0010-5,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [04,05]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 104765554.2014.8.26.0100 (USUC 609) A Doutora Aline Aparecida
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)(s) Nelson Macchiaverni, Léa Pini Macchiaverni, Olga Marelli Rafaelli, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Mitio Nakayama, Eliza Yukie Nakayama Machado, João
Francisco Guimarães Machado, Edson Yoshio Nakayama,
Mayra Emi Shimazaki Nakayama, Marli Suemi Nakayama,
Ivan Pires de Souza e Sarah Kaori Nakayama ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Travessa Frederico Hessel
Sobrinho, n° 48 - Bairro Socorro - São Paulo SP, com área
de 150,42 m², contribuinte nº 093.088.0087-5, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[04,05]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 007534546.2012.8.26.0100 (USUC 1605)A Doutora Aline Aparecida
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)(s) José da Silva Caldas, Zenyu Nakasone,
Matsu Nakasone, Eisuke Sakima, Tomiyu Morita Sakima,
Véritas Imobiliária Limitada, Seiti Chuha, Kama Chuha,
Geminiano Garcia Vilas, Tomoki Yamashita, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Marco Aurélio Gallo e Elisangela Marchi
de Godoy Gallo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Maria José Rangel, nº 157 - Jardim Prudência, 29º
Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de
195,27 m², contribuinte nº 090.077.0506-7, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[04,05]

X - Ipiranga Varas Cíveis 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006026-40.2018.8.26.0010
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Pedro Luis Bressianini, RG 10.912.015-2, CPF 076.012.978-96, que Ronaldo de Santi, CPF/MF
527.805.898-68, ajuizou ação despejo por falta de pagamento, do imóvel na Avenida Nazaré 1729, Ipiranga, no de R$
86.951,16(set/2018). Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e, para que em 15 dias a fluir do prazo de 20 supra, conteste a ação ou peça a purgação da mora, sob pena de
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019.
[04,05]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026490-49.2017.8.26.0001 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) THAYS ROCHA DE SOUZA, RG 435535973, CPF 355.220.418-03, que Colégio Dominante Ltda ME ajuizou
ação pelo Procedimento Comum, para cobrança de R$10.160,33 (ago/2017), relativo ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, que restou inadimplido, devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 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. [04,05]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109114932.2015.8.26.0100 (USUC 1141) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João
Roberto Thut, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Lourdes Ferreira Silva e Airton Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Nelson Simões, nº 33 44º Subdistrito Limão - São Paulo SP, com área de 153,00 m²,
contribuinte nº 076.430.0011-5 (parcial), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[04,05]
Varas Cíveis 1ª Vara Cível FOROS REGIONAIS VARAS CIVEIS IV-LAPA
Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1001252-53.2016.8.26.0004. A Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher, MM Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível da Lapa/SP. Faz saber a Best Comércio de Equipamentos Eletrônicos e de Informática Ltda.
CNPJ 10.396.461/0001-89, que Wilson Gomes Carneiro Claudete Maria Bonato Carneiro ajuizaram ação comum,
objetivando seja julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes
na restituição em dobro dos valores debitados no cartão de crédito dos Autores, no importe de R$ 1.435,48; bem como
indenização por danos morais correspondentes a 20 salários mínimos, condenando ainda ao pagamento dos honorários
advocatícios de 20% do valor da condenação. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em
15 dias a fluir do prazo de 30 dias, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos. No caso de revelia será ,
nomeado curador especial . Será o edital afixado e publicado na forma da lei. SP., 27.09.2019.
[04,05]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002753109.2010.8.26.0100 - 630/10. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Andrezy Djeva ou André Dziwa ou Driva
André e Wazylina Dziwa, Elisete Carvalho Ribeiro (ou Elisete Ribeiro Ogata) e Americo Minoru Ogata, Elisio Rosa Ramos e
Josefa Maria Luiz Ramos, Atalia Ramos; Wagner Luiz Ramos; Eloisio Rosa Ramos Junior; André Luiz Ramos e Michele
Fernandes da Silva, Nelson Parra Villar e Rosemaria Canevazzi Parra Villar, José Vicente de Carvalho, Nelson Parra Villar e
Rosemaria Canevazzi Parra Villar, Eurides Ribeiro Pinto Ferreira e Crimoaldo Pinto Ferreira ou Grimoaldo Pinto Ferreira,
Elisabete Ribeiro Lopes e José Francisco Lopes Neto, Deise Aparecida de Carvalho de Matos e Magvo Vitor de Matos, Sidney
de Carvalho, Jefferson José de Carvalho e Iara de Jesus da Ponte de Carvalho, Selma Regina de Carvalho Forcatho e Pedro
Aparecido Forcatho e Magno Vitor de Matos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Meron Petro Zajac e Maria Antoniette Leitão Zajac ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua, Ana Clara, 142, São Paulo SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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.
[04,05]

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6621  !"#$%
!&%!'($#)*#&#+,%-.$(/(&(%0!(1#- #1'#1#.2'#$($%3( # -(.&#4.
1#5(&6#$#%!.%'7/@#$/&20(4&20e5&,2(6(59,d26/7'$(SS.  <>
. #-5%&%2#0#-A3%2.=.8#!&&($%#1'#1#. = .1( 1!7+;!($%3( # -(.2'#$($%3(
# -(.? %-A%5(!;&(;(2'# 6#:3(0RQLWyULD;(&;#&'%$%3DVKDO/RFDGRUDGH(TXLSDPHQWRV/WGD.&%5%&%1'%
# 
1< *.&%-#'!,(O(8&#$!5+7!(&7!;&%2'%.%? %(2,#-(&%27(&&%2;(1$%1'%2O2
1('#2 $% 7(8&#1:# 1 =<. =<. =. =.=. =<. =<= %  13( ;#0#2 17(1'&#1$(
2%#V%2% 22G7!(2%6- 0#&!17%&'(%13(2#8!$(.5(!$%'%&6!1#$##2 #
.;(&.;#&#(2#'(2
%'%&6(2$##:3(;&(;(2'#%;#&# ? %. 1( ;&#"( $% < $!#2. ? % 5- !&9 #;G2 ( $%7 &2( $( ;&#"( $%  $!#2 $(
;&%2%1'% %$!'#-. ;#0 %6 ( $E8!'( 1( ,#-(& $% D . %6 5%,%&%!&(><. (  #;&%2%1'% %68#&0(2. 8%6
7(6(.5!7#6(22G7!(2 J  @ / %#'!#1#K#&7!#$%!6#/(12%7#.7!'#$(2.1(2'%&6(2
$( #&'!0( =< $( G$!0( $% &(7%22( !,!-. ;#&# 6#1!5%2'#& 2% % &%? %&%& #2 ;&(,#2 7#8+,%!2 1( ;&#"( $% <
? !1"% $!#2 L'%!2. # 5- !& $(2  $!#2 $%2'% %$!'#- 3( 2%1$( 7(1'%2'#$# # #:3(. (2 &E 2 2%&3( 7(12!$%&#$(2
&%,%-. 7#2( %6 ? % 2%&9 1(6%#$( 7 &#$(& %2;%7!#- %&9 ( ;&%2%1'% %$!'#-. ;(& %C'&#'(. #5!C#$( % ; 8-!7#$( 1#
5(&6# $# -%!   #$( % ;#22#$( 1%2'# 7!$#$% $% 3( # -(. #(2 = $% B -A( $% 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0168655-19.2006.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos Executados
BRASILIO RUFONI, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.117.356-6-SSP/PR, inscrito no
CPF/MF sob nº 558.453.049-20 e NEIDE CAMARGO ROZENO RUFONI, brasileira, casada, vendedora autônoma, portadora da Cédula
de Identidade RG nº. 13.112.628-81-SSP/ SP, inscrita no CPF/MF sob nº 597.456.651-34 encontram-se atualmente em lugar incerto e
não sabido e que por este Juízo e Cartório do 16° Ofício, processam-se os autos da ACAO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
sob o nº 0168655- 19.2006.8.26.0100, distribuída em 27/06/2006 por BAYER S/A objetivando o recebimento do valor histórico de
R$ 628.955,85 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), em razão da Cédula de
Produto Rural 298/O-04/2003, vencida em 06/05/2004. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para, observado o prazo de 20 dias do presente edital, para pagar
AªDÓVIDA ªCUSTASªEªDESPESASªPROCESSUAIS ªALÏMªDEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOS ªlXADOSªNOªPATAMARªDEªDEZªPORªCENTO ªNOªPRAZOªDEªªTRÐS ª
DIAS ªAªCONTARªDAªCITAÎÍOª/S ªEXECUTADOS ªDEVERÈÍO ªTERªCIÐNCIAªDEªQUE ªNOSªTERMOSªDOªART ªe ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªEMª
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também,
AªPOSSIBILIDADEªDEªOFERECIMENTOªDEªEMBARGOSªËªEXECUÎÍO ªDISTRIBUÓDOSªPORªDEPENDÐNCIAªEªINSTRUÓDOSªCOMªCØPIASªDASªPEÎASªPROCESSUAISª
relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos
embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até
ªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªDEªJUROSªDEªUMªPORªCENTOªAOªMÐSª&ICAM ªOS ªEXECUTADOS ªADVERTIDOS ª
que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa
em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo apresentadas manifestações na forma supra, os réus serão
CONSIDERADOSªREVÏIS ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2020.
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FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 12.979.898/0001-70 NIRE nº 35.3.0051294-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora com sede na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, conjunto 41, Itaim Bibi, CEP 04.551-010,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.979.898/0001-70 (“Emissora”), nos termos da Cláusula 13 do Termo de
6HFXULWL]DomRGH&UpGLWRV,PRELOLiULRVGD6pULHGDHPLVVmRGH&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLVGR$JURQHJyFLRGD(PLVVRUD ³&5$´ YHPFRQYRFDU
RV7LWXODUHVGRV&5$SDUD$VVHPEOHLD*HUDOGH7LWXODUHVGRV&5$DVHUUHDOL]DGDQD$Y&DUGRVRGH0HORQ $XGLWyULR ±9LOD2OLPSLD63
±&(3HPSULPHLUDFRQYRFDomRQRGLDGHPDUoRGHjVKRUDVHHPVHJXQGDFRQYRFDomRQRPHVPRORFDOHGDWDjV
KRUDVHPLQXWRV ³$VVHPEOHLD´ WHQGRFRPROrdem do Dia RH[DPHGLVFXVVmRHGHOLEHUDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGR3DWULP{QLR
6HSDUDGRLQVWLWXtGRSDUDRV¿QVGD(PLVVmRDSUHVHQWDGDVSHOD(PLVVRUDHPGHVHWHPEURGHHGHYLGDPHQWHDFRPSDQKDGDVGRUHODWyULR
GRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVHPUHVVDOYDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH1RVWHUPRVGRGRDUWGD
,QVWUXomR&90QDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGR3DWULP{QLR6HSDUDGRTXHQmRFRQWLYHUHPUHVVDOYDVVHUmRFRQVLGHUDGDVDXWRPDWLFDPHQWH
DSURYDGDVFDVRD$VVHPEOHLDHPUHIHUrQFLDQmRVHMDLQVWDODGDHPSULPHLUDHVHJXQGDFRQYRFDomRHPYLUWXGHGRQmRFRPSDUHFLPHQWRGHTXDLVTXHU
GRV7LWXODUHVGRV&5$2V7LWXODUHVGRV&5$SRGHUmRVHID]HUUHSUHVHQWDUSRUSURFXUDomRHPLWLGDSRULQVWUXPHQWRS~EOLFRRXSDUWLFXODUFRP¿UPD
UHFRQKHFLGDGRRXWRUJDQWHDFRPSDQKDGRGHFySLDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRRXWRUJDGR2V7LWXODUHVGRV&5$FRQVWLWXtGRVQDIRUPDGH
SHVVRDVMXUtGLFDVGHYHUmRHQFDPLQKDUDOpPGDGRFXPHQWDomRVXSUDFLWDGDRVGRFXPHQWRVTXHRVRXWRUJDPSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRHYRWRHP
DVVHPEOHLD2V7LWXODUHVGRV&5$TXHVH¿]HUHPUHSUHVHQWDUSRUSURFXUDomRGHYHUmRHQWUHJDURLQVWUXPHQWRGHPDQGDWRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRV
SDUDUHSUHVHQWDomRQD$VVHPEOHLD*HUDOGH7LWXODUHVGRV&5$RXHQYLiODSDUDRHQGHUHoRGHHPDLOJHVWDR#IRUWHVHFFRPEUFRPFySLDSDUD
DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEUDWpDGDWDGHUHDOL]Do

Avante.Com.Vc Soluções e Participações S.A.

CNPJ 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520
Edital de Convocação/AGE
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em AGE a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 19/02/2020, às 10h, na sede da
Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092, 9º, conjuntos 91, 92, 93 e 94, Jardim Paulistano/SP, a fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: (i) aumento do número de observadores do Conselho de Administração da Companhia, com a indicação do novo
observador e a respectiva alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; (ii) retificação do capital autorizado da Companhia,
aprovado em AGE realizada em 15/01/2020, para autorizar a emissão de 96.715 Ações Preferenciais Classe B em vez de 96.715 Ações
Preferenciais Classe C, decorrentes do plano de opção de compra e venda de ações de emissão da Companhia e a consequente alteração do
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) conversão de 7.714 Ações Ordinárias da Companhia, de titularidade de Ivo Luiz de Sá Freire
Vieitas Jr., em Ações Preferenciais Classe B; (iv) ratificação da celebração do Contrato de Compra, Venda e Investimento pela Companhia em
15/01/2020 (“Contrato”), bem como de todos os seus termos e condições, cujo objeto é a compra de Ações Preferenciais Classe B e a
subscrição de novas Ações Preferenciais Classe B por terceiros; (v) aprovação para a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato pela
Companhia, para prever, dentre outras matérias, a destinação dos recursos aportados pelo terceiro investidor na Companhia nos termos do
Contrato (“Aditamento”); (vi) autorização para a administração da Companhia assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos e
quaisquer atos para formalizar as operações previstas no Contrato e no Aditamento, incluindo a celebração de instrumentos de aditamento
ao Contrato e ao Memorando de Fechamento relacionado ao Contrato; (vii) homologação do aumento do capital social da Companhia
aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 15 de janeiro de 2020, no valor total de R$ 8.988.263,64, mediante
a emissão de 68.529 Ações Preferenciais Classe B, com preço de emissão de R$ 131,16 cada, a ser integralizado em até 30 dias contados da
data da assembleia geral, nos termos constantes do Boletim de Subscrição; (viii) consolidação do Estatuto Social; e (ix) outras matérias de
interesse da Companhia. São Paulo, 04 de janeiro de 2020. Conselho de Administração.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0020976-05.2012.8.26.0100 (USUC 499)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO,
DOª%STADOªDEª3ÍOª0AULO ªNAªFORMAªDAª,EI ªETCª&!:ª3!"%2ªAO S ª#ONCETTINAª#LEOlNAª#ORBERIª!MERUSO ª)RACEMAª#LARAª#ORBERIª(ERRERIAS ª!NTÙNIOª
(ERRERIAS ª-ARIAª!LTIERIª#ORBERI ªRÏUSªAUSENTES ªINCERTOS ªDESCONHECIDOS ªEVENTUAISªINTERESSADOS ªBEMªCOMOªSEUSªCÙNJUGES ªSEªCASADOSªFOREM ª
HERDEIROSªEOUªSUCESSORES ªQUEª:DISLAWª+OCHANSKIªEª$ALVAª-ARIAª&ERREIRAªAJUIZARAMªAÎÍOªDEª535#!0)°/ ªVISANDOªAªDECLARAÎÍOªDEªDOMÓNIOªSOBREª
OªIMØVELªLOCALIZADOªNAª2UAª4OMAZZOª&ERRARA ªNªª)TAQUERAª ª3ÍOª0AULOª30ªCOMªÈREAªDEª ªM£ ªCONTRIBUINTEªNª ªÈREAªMAIOR ª
ALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEªEDITALªPARAªCITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARAªQUE ª
NOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIAS ªCONTESTEMªOªFEITOª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ª
CASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
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N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do 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 05/02/2020 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: 118164134084-0 - SED: 452 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): SUZI DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRA, FUNCIONARIA PUBLICA,
SOLTEIRA, MAIOR, RG: 17.299.601-SSP/SP, CPF: 092.404-908-17 E JOAO PEREIRA
MARTINES, BRASILEIRO, PROFESSOR, SOLTEIRO, MAIOR, RG: 14.404.518-SSP/
SP, CPF: 034.507.468-80. Imóvel sito à: RUA GREGORIO ALLEGRI Nº 100,
APARTAMENTO 91, LOCALIZADO NO 9º ANDAR DO BLOCO 1, DESIGNADO
EDIFICIO ANDORRA, RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇOES, NA VILA DAS
BELEZAS, BAIRRO IBIRAPUERA, NO 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO, SAO PAULO/
SP. Uma vaga indeterminada na garagem coletiva do conjunto, para a guarda de 1
veículo de passeio.
São Paulo, 05/02/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
05, 06 e 07/02/2020
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complement ar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada
ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e
taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1D4A4 - CONTRATO 117974138387-6- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 1816 GRANJA JULIETA
CLAUDIO RUBENS SOARES, BRASILEIRO(A), AGENTE DE VIAGENS, CPF
08570281897, CI 17.549.336-4 SSP/SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 11, DO TIPO “I”, LOCALIZADO NO 1º
ANDAR, BLOCO 5, INTEGRANTE DO RESIDENCIAL SAINT LOUIS, A RUA LUIZ
GRASSMANN, Nº 774, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO PAULO, SP,
COM A AREA UTIL DE 52,171M2, AREA COMUM DE 53,512M2, PERFAZENDO A
AREATOTAL DE 105,683M2, UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA,
COM T ODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEIT ORIAS, PER TENCES E
ACESSORIOS.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
1 - 5 - 19/2/2020

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106925415.2015.8.26.0100 (USUC 851) A Doutora Aline Aparecida
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)(s) Abrahão Miguel do Carmo, Raul Lamounier
ou Raul Afonso Lamounier, Lourdes Couto Lamounier,
Elide Bernardini Ciavolih, Maria da Penha Gonçalves
Lamounier, Ana Maria Afonso Lamounier, André Afonso
Lamounier, Celia Gonçalves Vieira, João Domingos
Gomes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que José Roberto Guimarães e
Maria Alice Souza Guimarães ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Luis Orsini de Castro, nº 142
Jardim Oriental - São Paulo SP, com área de 203,00 m²,
contribuinte nº 089.363.0025-3, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[04,05]
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106993808.2013.8.26.0100 (USUC 1197) A Doutora Aline
Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Noemia Amorim Sanches e Osvaldo Sanches
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre a unidade autônoma consistente no
apartamento nº 114, 11º andar do Edifício Uberlândia,
localizado na Praça Júlio Mesquita nº 10, 20, 24 e 30,
Subdistrito de Santa Ifigênia - São Paulo/SP, com área total
construída de 39,6450 m², área ideal nas partes comuns de
11,6790 m², somando o total de 51,3240 m², ao qual
corresponde a fração ideal de 0,9357% no terreno,
contribuinte nº 008.078.0407-1, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[04,05]
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0201286-06.2012.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a ROSANA DE SOUZA
GIACOMAZZI, CPF 114.244.498-80, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 24.833,63,
especificada na inicial, relativa ao inadimplemento
dos serviços educacionais prestados pelo autor.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constituise de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.
04 e 05.02
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EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0068938-77.2019.8.26.0100.O MM. Juiz
de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Swarai Cervone de Oliveira, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a Ricardo Spíndola Carvalheira, RG 38.505.848-2, CPF 406.273.267-87, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.452,16 (agosto/2019), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Em caso de revelia, será nomeador curador especial (Art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de
novembro de 2019.
04 e 05.02
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1030649-29.2017.8.26.0100. ADra. Thania Pereira Teixeira
de Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Lucia Regina de Moraes CPF: 022.182.988-13, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/
0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Execução
de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 40.025,22 (Abril/2017), representada pelo Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15
dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Não sendo contestada a ação, a requerida
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo, 13/11/2019.
04 e 05/02
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1122488-04.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de
Direito da 10ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Byung Gun Lee CPF:
230.969.868-78, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora
do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
o recebimento de R$ 19.112,76 (Novembro/2018), representada pelo instrumento de confissão de dívida nº
11.263, firmado entre as partes em 09/12/2013. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a
execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São
Paulo, 30/01/2020.
04 e 05/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0065083-27.2018.8.26.0100O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KENPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA
(CNPJ61.468.146/000150) que D ìavó Supermercado Ltda, lhe ajuizou uma ação de Procedimento ora em
fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando o réu Kenpack Soluções Em Embalagens Ltda em lugar
ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 5.509.94 (AGO/2018), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art.523, §1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. 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.
J – 04 e 05/05

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocult ando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). OSWALDO JOSE RIBEIRO, BRASILEIRO, GERENTE
DE DESENVOLVIMENT O DE SISTEMAS, RG. 4.919.176-SP, CPF: 564.511.648-87,
CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA
DA LEI 6.515/77 COM MARIA ANGELA ROSSETO RIBEIRO, BRASILEIRA,
PROFESSORA, RG. 5.556.135-SP. Imóvel sito à: RUA ANTONIO DE PROENÇA, Nº
63, APARTAMENTO Nº 23, 2º ANDAR, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PAULICÉIA, VILA
URSULINA, NO 4º SUBDISTRITO-NOSSA SENHORA DO Ó, SÃO PAULO/SP. Será
realizado no seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 27/02/2020, DAS 15:00 AS
15:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e 2º Público
Leilão: Dia: 18/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS,
Nº 1898, SÃO PAULO/SP, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e
Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor
do(a) EMPRESA GEST ORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não
pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº
102604055334-4, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no 8º Cartório de Registro de Imóveis de SÃO PAULO, sob nº 96174.
São Paulo, 05 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.
SED: 613
05, 06 e 07/02/2020

São Paulo, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020
REC 2017 Empreendimentos
e Participações IV S.A.
CNPJ/ME nº 26.929.563/0001-52 - NIRE 35300528816

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Janeiro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, às 9h00min, na sede social da Companhia, localizada na
Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-000. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro
de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas,
conforme disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Thiago Carvalho Machado da Costa;
Secretário: Ricardo Teruo Matsumoto. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) a prestação de contas dos admiQLVWUDGRUHVH[DPHGLVFXVVmRHYRWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
dezembro de 2018; (ii) GHOLEHUDomRVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR(iii) o aceite da renúncia de membros da
Diretoria; (iv) a eleição e reeleição de membros para a Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) o aumento do capital
VRFLDOGD&RPSDQKLDSRUPHLRGDFDSLWDOL]DomRGHFUpGLWRVTXHRDFLRQLVWDGHWpPHPIDFHGD&RPSDQKLDDWtWXORGHDGLDQtamento para futuro aumento de capital (“AFAC”); (ii)UHGXomRGHFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDUD D DEVRUomRGRVSUHMXt]RV
DFXPXODGRVH E HPDWRFRQWLQXRDUHGXomRGHFDSLWDOVRFLDOSRUWHUVLGRMXOJDGRH[FHVVLYRFRPDFRQVHTXHQWHUHVWLWXLomR
aos acionistas em moeda corrente nacional; (iii) a alteração do endereço da sede social da Companhia; (iv) alteração da
composição da diretoria da Companhia; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Os acionistas
presentes deliberaram por unanimidade de votos: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar o balanço patrimonial e dePDLVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSXEOLFDGRVQRVSHULyGLFRV2'LDH'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORTXHVHJXHPDQH[RVjSUHVHQWHDWD5HJLVWUDUTXHDSUHVHQoDGHUHSUHVHQWDQWHGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVIRLGLVSHQVDGDSHORVDFLRQLVWDVSUHVHQWHVEHPFRPR¿FDVDQDGDDIDOWDGHSXEOLFDomR
de anúncios ou eventual inobservância dos prazos, conforme parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. (ii) Consignar
TXHHPUD]mRGDQmRDSXUDomRGHOXFUROtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRKDYHUiGLVtribuição de dividendos aos acionistas da Companhia. (iii) Aceitar as renúncias expressas aos respectivos cargos de membro
da Diretoria apresentadas pelo Sr. Felipe Rodrigues Gaiad de Camargo, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 10.635.761-9-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 085.064.737-13, pelo Sr. Rafael
Mazzini Coelho Teixeira, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 52.415.479-X-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 075.214.847-89, e pelo Sr. Angel David Ariaz, norte americano, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade RG nº V333200-N e inscrito no CPF/MF sob nº 228.295.328-21, todos residentes e domiciliados na
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP
DVTXDLVSDVVDPDSURGX]LUVHXVHIHLWRVDSDUWLUGDSUHVHQWHGDWD(iv) Aprovar a eleição do Sr. Ricardo Teruo
Matsumoto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.331.918-5 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob nº 337.675.578-78, para o cargo de Diretor, conforme termo de posse constante do Anexo II, bem como aprovar a
reeleição dos atuais membros da Diretoria, Sr. Bruno Sampaio Greve, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 44.786.237-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 332.913.348-17, Sr. Jefferson Baptista Tagliapietra,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 6.611.288-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
103.944.718-06, e Sr. Thiago Carvalho Machado da Costa, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade
RG nº 12.616.539-8-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 091.440.297-80, todos os acima indicados residentes e domiciliados
na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 7º andar, Itaim Bibi,
CEP 04538-905. O membro da Diretoria eleito e os demais Diretores reeleitos permanecerão nos cargos indicados pelo
PDQGDWR XQL¿FDGR GH  GRLV  DQRV FRQWDGRV D SDUWLU GD SUHVHQWH GDWD 5HJLVWUDU D GHFODUDomR GH GHVLPSHGLPHQWR GRV
PHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDRUDHOHLWRVHUHHOHLWRVDTXDOIRLIHLWDHSRUWRGRVDVVLQDGDHHQFRQWUDVHDUTXLYDGDQD
VHGHGD&RPSDQKLDQRVHQWLGRGHTXH  QmRHVWmRLPSHGLGRVSRUOHLHVSHFLDORXFRQGHQDGRVSRUFULPHIDOLPHQWDUGH
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
FULPLQDOTXHYHGHDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRVFRQIRUPHSUHYLVWRQRGRDUWGD/HLQ
  DWHQGHPDRUHTXLVLWRGHUHSXWDomRLOLEDGDHVWDEHOHFLGRSHORGRDUWGD/HLQH  QmRRFXSDP
FDUJRHPVRFLHGDGHTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGDFRQFRUUHQWHGD&RPSDQKLDHQmRWrPQHPUHSUHVHQWDPLQWHUHVVHFRQÀLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDQDIRUPDGRVLQFLVRV,H,,GRGRDUWGD/HLQEm Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$33.072.100,00 (trinta e três milhões, setenta e dois mil e
cem reais), dividido em 33.072.100 (trinta e três milhões, setenta e duas mil e cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, para5 TXDUHQWDHFLQFRPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHGRLVPLOHFHPUHDLV GLYLGLGRHP
TXDUHQWDHFLQFRPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHGRLVPLOHFHP Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOXPDXPHQWR SRUWDQWR GH 5 GR]H PLOK}HV TXLQKHQWRV H VHVVHQWD PLO UHDLV  PHGLDQWH D HPLVVmR H VXEVFULomR GH
 GR]HPLOK}HVTXLQKHQWRVHVHVVHQWDPLO QRYDVDo}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDODR
preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, pela acionista HSI V Real Estate Fundo de Investimento em Participações
- Multiestratégia. O aumento do capital social da Companhia ora aprovado, neste ato, é totalmente integralizado por meio
GDFDSLWDOL]DomRGHFUpGLWRVTXHHVWDDFLRQLVWDGHWpPHPIDFHGD&RPSDQKLDDWtWXORGH$)$&QRYDORUFRUUHVSRQGHQWHDR
%ROHWLPGH6XEVFULomRTXHLQWHJUDDSUHVHQWHDWDFRPRAnexo I. Os demais acionistas expressamente renunciam ao direito
GHSUHIHUrQFLDTXHOKHVDVVLVWHTXDQWRDRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD(PYLUWXGHGRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO
RUDGHOLEHUDGRRVDFLRQLVWDVGHFLGHPDOWHUDPRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOTXHSDVVDUiDYLJRUDUGDVHJXLQWHPDQHLUD
“Artigo 5º 2FDSLWDOVRFLDOWRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOpGH5 TXDUHQWDHFLQFRPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHGRLVPLOHFHPUHDLV GLYLGLGRHP TXDUHQWDHFLQFRPLOK}HVVHLVFHQWRVH
trinta e dois mil e cem) ações, sendo todas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Aprovar a redução do
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6$GH55 TXDUHQWDHFLQFRPLOK}HV
seiscentos e trinta e dois mil e cem reais), para5 TXDUHQWDHXPPLOK}HVQRYHFHQWRVHQRYHQWDHGRLVPLO
VHWHQWDHGRLVUHDLVHVHVVHQWDHRLWRFHQWDYRV GLYLGLGRHP TXDUHQWDHXPDPLOK}HVQRYHFHQWDVHQRYHQWDH
duas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma redução, portanto, de R$3.640.027,32 (três
PLOK}HVVHLVFHQWRVHTXDUHQWDPLOYLQWHHVHWHUHDLVHWULQWDHGRLVFHQWDYRV PHGLDQWHRFDQFHODPHQWRGH WUrV
PLOK}HVVHLVFHQWRVHTXDUHQWDPLOHYLQWHHVHWH Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDORTXDOVHUiHIHWXDGR
SDUD D DEVRUomRGHSUHMXt]RVDFXPXODGRVQRPRQWDQWHWRWDOGH5 FHQWRHTXDUHQWDPLOYLQWHHVHWHUHDLVH
WULQWDHGRLVFHQWDYRV  E DUHVWLWXLomRGRYDORUGH5 WUrVPLOK}HVHTXLQKHQWRVPLOUHDLV DRVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD$XWRUL]DUTXHRYDORUFRUUHVSRQGHQWHjUHVWLWXLomRGRFDSLWDOVHMDHIHWXDGRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDODRV
DFLRQLVWDV&RQVLJQDUTXHR&RQVHOKR¿VFDOGD&RPSDQKLDQmRIRLLQVWDODGRQRSUHVHQWHH[HUFtFLRQmRKDYHQGRSRUWDQWR
SDUHFHUTXDQWRjUHGXomRGHOLEHUDGDQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6$(PYLUWXGHGDUHGXomRGDFDSLWDOVRFLDORUD
GHOLEHUDGRRVDFLRQLVWDVGHFLGHPDOWHUDUR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXHSDVVDUiDYLJRUDUGDVHJXLQWH
maneira: “Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$41.992.072,68
TXDUHQWD H XP PLOK}HV QRYHFHQWRV H QRYHQWD H GRLV PLO VHWHQWD H GRLV UHDLV H VHVVHQWD H RLWR FHQWDYRV  GLYLGLGR HP
 TXDUHQWDHXPDPLOK}HVQRYHFHQWDVHQRYHQWDHGXDVHVHWHQWDHWUrV Do}HVVHQGRWRGDVDo}HVRUGLQiULDV
nominativas e sem valor nominal.” (iii) Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia da Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar, parte, Itaim Bibi CEP 04538-905 Cidade de São Paulo, Estado de São
3DXOR&RPRFRQVHTXrQFLDR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSDVVDUiDYLJHUGHDFRUGRFRPDVHJXLQWHUHGDção: ³$UWLJR$&RPSDQKLDWHPVXDVHGHIRURHGRPLFtOLRQD&DSLWDOGR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR
)DULD/LPDDQGDUSDUWH,WDLP%LEL&(3HSRGHUiLQVWDODUDOWHUDUHHQFHUUDU¿OLDLVGHSyVLWRVHDJrQFLDVHPRXWUDVSUDoDVGR3DtVHGRH[WHULRUPHGLDQWHGHOLEHUDomRGD'LUHWRULD´ (iv) Aprovar a alteração da composição
GDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDSDUDSUHYHUTXHDGLUHWRULDVHUiFRPSRVWDSRUDWp VHLV PHPEURV'HVVDIRUPDRDUWLJR
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 12º. A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por até 6
VHLV PHPEURVGHVLJQDGRVFRPPDQGDWRXQL¿FDGRGH GRLV DQRGDGDWDGHVXDHOHLomRVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FD´
(v)7HQGRHPYLVWDDVGHOLEHUDo}HVDFLPDDSURYDGDVFRQVROLGDUR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXHSDVVDDYLJRUDUQDVXD
tQWHJUDQDIRUPDGRAnexo II à presente assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traEDOKRVODYUDQGRVHDSUHVHQWHDWDHPIRUPDGHVXPiULRGRVIDWRVRFRUULGRVQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLGDV6$
TXHOLGDHDFKDGDFRQIRUPHIRLSRUWRGRVRVSUHVHQWHVDVVLQDGD&RQIHUHFRPDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR6mR3DXOR
30 de janeiro de 2020. Thiago Carvalho Machado da Costa - Presidente, Ricardo Teruo Matsumoto - Secretário. Acionistas: HSI V Real Estate Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, HSI Participações Ltda..
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Jornal O DIA SP
Arcadis Logos S.A.

CNPJ/MF nº 07.939.296/0001-50 – NIRE 35.300.393.996
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de janeiro de 2020
Dia 06/01/2020, às 15 h., na sede social. Convocação: Dispensada, face a presença de todos os acionistas. Mesa: Felipe
Alceu Amoroso Lima, Presidente; e Carla Casagrande Ribeiro, Secretária. Deliberações: (i) eleição e nomeação do Sr.
Durval Bacellar Junior para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, com efeitos a partir de 1º/01/2020. Adicionalmente, os acionistas ratificam a reeleição dos demais atuais membros da Diretoria da Companhia, cujos mandatos se
estenderão até a data da realização da AGO que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2019, a
saber: Diretor Geral, Felipe Alceu Amoroso Lima; Presidente Diretoria de Negócios Infraestrutura, Ronaldo Pellicer Duarte
dos Santos; Presidente Diretoria de Negócios Meio Ambiente, Karin Marangoni Ferrara Formigoni; Diretora Jurídica e de
Compliance, Carla Casagrande Ribeiro; Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios América Latina, José Carlos
de Souza e Castro Valsecchi; Diretor de Recursos Humanos, Marcos Vinicius Oliveira Fukumura; Diretores Executivos:
Sandra Elisa Favorito Raimo, Rodrigo Braga Santini e Durval Bacellar Junior. Nada mais. JUCESP nº 60.004/20-4 em
27/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(Sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 25ª, 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 25ª, 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão
da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.4, do
respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 25ª, 26ª e 27ª
Séries da 1ª Emissão, a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, à realizar-se no dia
27 de fevereiro de 2020 às 14h00, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Avaliar e decidir sobre o pedido de Resgate Antecipado Facultativo dos
Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª Séries da 1ª Emissão da Emissão (“CRI Seniores”), apresentado
pelas Cedentes à Securitizadora, fora da data de pagamento prevista na Tabela Vigente, em detrimento ao disposto na
cláusula 6.2 do Termo de Securitização (“Resgate Antecipado CRI Sênior”); (ii) Se aprovado o item (i) acima, autorizar
a realização de Amortização Extraordinária Parcial dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 27ª Série da 1ª
Emissão da Emissora (“CRI Subordinado”) no valor residual constante na Conta Centralizadora, após a realização do
Resgate Antecipado CRI Sênior (“Amortização Extraordinária CRI Subordinado”), observando o disposto na cláusula
6.1 do Termo de Securitização; (iii) Se aprovado os itens (i) e (ii) acima, autorização para liquidação antecipada dos
CRI Subordinado mediante dação em pagamento dos Créditos Imobiliários, conforme previsto na cláusula 6.4. do
Termo de Securitização; (iv) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a praticar todos os atos
necessários para a implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando a celebração de
eventuais aditamentos aos Documentos da Operação. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação da
assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI
em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de 50 (cinquenta por
cento) mais um dos CRI em Circulação presentes, nos termos da cláusula 14.4 e 14.8 do Termo de Securitização. Os
Titulares dos CRI que se ﬁzerem representar por procuração devem encaminhar a versão digitalizada desta, com ﬁrma
reconhecida, juntamente com os demais documentos necessários para a comprovação de sua titularidade, ao e-mail
juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para assembleias@vortx.com, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas da data de realização da assembleia. Na data da assembleia, os Titulares do CRI, devem se apresentar com 30
minutos de antecedência do início da assembleia, munidos de seus documentos de identidade, bem como a via original
da procuração anteriormente enviada. São Paulo, 05 de fevereiro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
ISAIAS ALBUQUERQUE FELICIANO E TATIANA VIEIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA13/11/1980, FILHO DE
LAERCIO FELICIANO E DE LIDIA ALBUQUERQUE FELICIANO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SUPERVISORA DE VENDAS, SOLTEIRA, NASCIDAEM SENADOR POMPEU, CE, NO DIA 15/11/1978,
FILHA DE TARCISIO JOSÉ DASILVA E DE DIOMAR VIEIRA DA SILVA.
LEONARDO TADASHI NASCIMENTO VALLADARES E CLEIDE BARBOSA DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO DE REDUÇÃO DE DANOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/07/1986, FILHO DE LEO ISAO VALLADARES E DE ISABEL CRISTINA
BALBINO DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BOMBEIRO CIVIL, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/11/1986, FILHADE JOSÉ BARBOSA DA SILVA E DE MARIA
DO CARMO DOMINGUES DOS SANTOS.
CARLOS ALBERTO VALDECILIO E DEISYLEAL ROCHA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
METALÚRGICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/05/1985, FILHO DE MANOEL
PEDRO VALDECILIO E DE DENIZE DA SILVA LOPES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA14/01/
1993, FILHA DE ARNALDO DA SILVA ROCHA E DE ROSI PAULINO LEAL ROCHA.
RODRIGO DIAS FIGUEIREDO E ELLEN NADIA FERNANDES DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LOGÍSTICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/04/
1996, FILHO DE GIVALDO RIBEIRO FIGUEIREDO E DE ROSELENE DIAS DE ALMEIDA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/02/
1999, FILHA DE ELITO JOSE DE OLIVEIRA E DE CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA.
ERALDO DE MELO RAMOS E ELIZA LUZIA JUSTINO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/01/1994,
FILHO DE EUTIQUIANO CORREIA RAMOS E DE QUITERIA GASPAR DE MELO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM GÁLIA, SP, NO DIA 22/08/1991,
FILHA DE GONÇALO JUSTINO FILHO E DE ANA MARIA PAVANINI.

SED:B50537 - CONTRATO: 8203300102306 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ESCORPIÃO, Nº550, APARTAMENTO 21, TIPO C, 1°
ANDAR OU 2° PAVIMENTO, BLOCO 47, CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA,
PARQUE RESIDENCIAL SANTA BARBARA, DISTRITO DE ITAQUERA.CABENDOLHE DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO DE PASSEIO, NO ESTACIONAMENTO
DESCOBERT O LOCALIZADO NO ANDAR TERREO OU 1º PAVIMENTO DO
CONJUNTO, SÃO PAULO-SP, CEP: 08330-570
IVAN MARCOS AMARAL DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COMERCIARIO,
CPF: 103.751.938-80, CI: 21.214.993-SSP/SP E ELISANGELA DE CARVALHO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, COMERCIARIA, CPF: 165.203.408-04 CI: 25.507.075-5SSP/SP.

MARCOS PAULO DE SOUZAE JESSICA SILVA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA27/02/1984, FILHO DE JOSÉ DA PAZ
DE SOUZA E DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/03/1997, FILHA DE JAILTON
MARCIONILIO DOS SANTOS E DE SHIRLEY CAMPOS DA SILVA SANTOS.

04 - 05 - 06/02/2020
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada
ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e
taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1EF93 - CONTRATO 102514063075-0- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 0251- AG MOEMA
LUIZ CARVALHO VIANNA , BRASILEIRO(A), FISCAL DE RECEITA, CPF 28402421687,
CI M 201290MG, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 154, LOCALIZADO NO 15º ANDAR,
CONDOMINIO EDIFICIO NEW YORK PLAZA, A AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,
Nº 3753, BAIRRO CAMPO BELO, 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA, EM SAO
PAULO,SP, CONTENDO UMA AREA UTIL DE 36,440M2, AREA COMUM DE GARAGEM
DE 20,135M2, AREA COMUM COBERTA E DESCOBERTA DE 14,428M2, AREA
TOTAL CONSTRUIDA DE 71,003M2, CABENDO-LHE UMA VAGA DE GARAGEM EM
LOCAL INDIVIDUAL E INDETERMINADO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
1 - 5 - 19/2/2020

REC
RESI II Participações S.A.
CNPJ/MF nº 21.807.597/0001-50 - NIRE 35.3.0049333-8-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 31 de Janeiro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2020, às 9h00min, na sede social da Companhia, localizada
na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543000. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de
Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Thiago Carvalho Machado da Costa; Secretário: Ricardo Teruo Matsumoto. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o aceite da renúncia de membros da Diretoria; (ii)
a eleição e reeleição de membros para a Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) o aumento do capital social da
Companhia, por meio da capitalização de créditos que o acionista detém em face da Companhia, a título de adiantamento para
futuro aumento de capital (“AFAC”); (ii) redução de capital social da Companhia para: (a) absorção dos prejuízos acumulados; e
(b) em ato continuo a redução de capital social por ter sido julgado excessivo com a consequente restituição aos acionistas em
moeda corrente nacional; (iii) a alteração do endereço da sede social da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social
da Companhia. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aceitar as renúncias expressas aos respectivos cargos de membro da Diretoria apresentadas pelo Sr. Felipe Rodrigues
Gaiad de Camargo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.635.761-9-IFP/
RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 085.064.737-13, pelo Sr. Rafael Mazzini Coelho Teixeira, brasileiro, divorciado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 52.415.479-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.214.847-89, e pelo Sr. Angel
David Ariaz, norte americano, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº V333200-N e inscrito no CPF/MF
sob nº 228.295.328-21, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, as quais passam a produzir seus efeitos a partir da presente data. (ii) Aprovar a eleição do Sr. Ricardo Teruo Matsumoto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.331.918-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 337.675.578-78, para o cargo de Diretor, conforme termo de posse
constante do Anexo II, bem como aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria, Sr. Bruno Sampaio Greve, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.786.237-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 332.913.34817, Sr. Jefferson Baptista Tagliapietra, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 6.611.288-6
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.944.718-06, e Sr. Thiago Carvalho Machado da Costa, brasileiro, casado, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 12.616.539-8-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 091.440.297-80, todos os acima indicados residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 3729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905. O membro da Diretoria eleito e os demais Diretores reeleitos permanecerão nos
FDUJRVLQGLFDGRVSHORPDQGDWRXQL¿FDGRGH GRLV DQRVFRQWDGRVDSDUWLUGDSUHVHQWHGDWD5HJLVWUDUDGHFODUDomRGHGHVLPpedimento dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos e reeleitos, a qual foi feita e por todos assinada e encontra-se
arquivada na sede da Companhia, no sentido de que: (1) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº
6.404/76; (2) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (3) não ocupam
FDUJRHPVRFLHGDGHTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGDFRQFRUUHQWHGD&RPSDQKLDHQmRWrPQHPUHSUHVHQWDPLQWHUHVVHFRQÀLWDQWH
com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$111.563.144,00 (cento e onze milhões, quinhentos e sessenta e três
mil, cento e quarenta e quatro reais), dividido em 111.563.144 (cento e onze milhões, quinhentas e sessenta e três mil, cento e
quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R$134.523.144,00 (cento e trinta e quatro milhões,
quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e quatro reais), dividido em 134.523.144 (cento e trinta e quatro milhões, quinh

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018656-52.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAINHA DA VILA
BRASILINA EIRELI, CNPJ 17.344.583/0001-70, na pessoa de seu representante legal e a Silvano Alves Pereira, CPF 077.042.636-09, que
Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 198.661,74 (27/10/2018), referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 2206000007210306504. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
PORª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMª
COMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ª
AªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOª
AOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEª
HONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOª
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
EXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA E BIANCA DE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE ATENDIMENTO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/03/2001,
FILHO DE ALEX FIDELIS DE OLIVEIRAE DE MARTALOPES DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA27/04/1999, FILHA DE E DE
NANCY REGINA DE SOUZA.

TAYLLAN SIMÕES PESSOTTI E BRUNA INGRID DE SOUZA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EMTEIXEIRA DE FREITAS, BA, NO DIA21/07/1997,
FILHO DE ORIGINALDO DOS SANTOS PESSOTTI E DE ANA SIMÕES DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 02/11/1999, FILHA DE ANDERSON LEANDRO DA SILVA E DE SUELI SIMONE DE SOUZA.
GABRIEL OLIVEIRAALVES E TAMIRIS DIAS DE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OFICIAL DE COBRANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/11/1997, FILHO DE
ELINALDO OLIVEIRA DA SILVA E DE ABIGAIL ALVES DE CRISTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/07/1997, FILHA DE
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA E DE MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS.
FERNANDO ALVES DA SILVA E REBECCA PALAZZO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AÇOUGUEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SABINÓPOLIS, MG, NO DIA 27/06/1992, FILHO DE SALVADOR
ALVES DASILVA E DE ROSMANADIAS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA
DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA15/12/1995, FILHA DE ROBERTO PALAZZO
E DE MARTA SONIA GOMES PEREIRAPALAZZO.
FERNANDO PABLO RODRIGUES BERNARDES E CAMILA OLIVEIRA DE JESUS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADOR DE LOJA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 25/07/2001, FILHO DE EDNALDO RUFINO BERNARDES E DE ISABEL CRISTINA RODRIGUES
BERNARDES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 04/01/1997, FILHA DE ISAIAS DE JESUS E DE JANICE OLIVEIRA DE JESUS.
MARCOS NUNES DE OLIVEIRA E JAQUELINE BARBOSA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM MINAÇU, GO, NO DIA08/10/1989, FILHO DE E
DE ZILDA NUNES DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/05/1989, FILHADE ESPERDITO BARBOSA DA SILVAE DE
CICERA GOMES BARBOSA DA SILVA.
ABNE SILVAALMEIDA E ALEXIA SILVA LUIZ. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE
DE CAIXA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA21/11/2000, FILHO DE JOSÉ ALBERTO
DE ALMEIDA E DE SANDRA APARECIDA SANTOS SILVA DE ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA28/05/2001, FILHA DE
ALEX SANDRO LUIZ E DE MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA.
ANT ONIO MARCOS MARTINS DOS SANTOS E GERLANE BRAZÕES XAVIER. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM MARAÚ, BA, NO DIA 09/11/
1986, FILHO DE BERTULINO MARTINS DOS SANTOS E DE ELIZETE RAMOS DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDAEM ITAOBIM, MG, NO DIA 11/
09/1980, FILHADE GERALDO FRANCISCO XAVIER E DE BELARMINA BRAZÕES DASILVA.
WELLINGTON GODOIS PEREIRA PARDINHO E ALINE SANTOS DIAS DE JESUS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 03/03/1998, FILHO DE NOEMIO PEREIRAPARDINHO E DE MARIA DE FATIMA
PEREIRAGODOIS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/05/2000, FILHA DE VALTER DIAS DE JESUS E DE ALEXANDRA DOS
SANTOS.
MICHEL PISANESCHI MEIRELLES E GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 02/12/1987, FILHO DE ALCIDES MEIRELLES E DE OLINDA PISANESCHI MEIRELLES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, BALCONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/
06/1996, FILHA DE MAURICIO INACIO DOS SANTOS E DE LAUSMINDA PEREIRA DOS SANTOS.
JOSÉ CICERO DE MELO E ELANE APARECIDA DA SILVA.ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM PANELAS, PE, NO DIA 13/03/1969, FILHO DE CICERO
SEBASTIÃO DA SILVA E DE JOSEFA DE MELO E SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
EMPREGADA DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM MATERLÂNDIA, MG, NO DIA 12/12/1972, FILHA
DE E DE MARINA LUCIA DASILVA.
ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS E TAMIRES CLEMENTE DE ALMEIDASILVA.ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DIRETOR DE MARKETING, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23
DE DEZEMBRO DE 1973, FILHO DE EROTIDES SOARES DOS SANTOS E DE LUIZA GONZAGA DOS
SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CIRURGIÃ DENTISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 1990, FILHA DE HELMITON CLEMENTE DA SILVA E DE
MARIA JOSÉ ALMEIDA FILHA DA SILVA.
LUCAS HERCULANO AMARO E JULIANA DOS SANTOS ARAUJO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MONITOR ESCOLAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/02/1996,
FILHO DE RAIMUNDO AMARO E DE BERNADETE HERCULANO AMARO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE FARMACIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/01/1993,
FILHA DE JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO E DE JACIRA DOMINGUES DOS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). MARIA JOSE DE MORAES MANOEL, BRASILEIRA,
VIÚVA, DOMÉSTICA, RG. 15.840.050, CPF: 204.063.988-87 E FRANCISCO CARLOS
MANOEL, BRASILEIRO, MOTORISTA, RG. 9.181.822, CPF: 721.092.548-15, CASADO
SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/
77 COM MARILEI CABRAL MANOEL, BRASILEIRA, DO LAR, RG. 5.081.046, CPF:
721.092.548-15 E REGINA MARIA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COPEIRA, RG. 6.940.956, CPF: 915.401.948-68 E CELSO LUIZ GUERRA DE
ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, RG. 5.535.162, CPF: 702.046.598-68.
Imóvel sito à: RUA MAURO DE ARAUJO RIBEIRO, 136 (ATUAL Nº 122/100 NÃO
OFICIAL), APARTAMENTO Nº 93, LOCALIZADO NO 9º ANDAR DO EDIFÍCIO VENEZA,
BLOCO A, E A VAGA Nº P-07, LOCALIZADA NO ANDAR TÉRREO, COMPOSTO
PELOS EDIFÍCIOS ROMA E VENEZA, BLOCOS “B” E “A”, COMPONENTE DO
CONJUNTO RECANTO D´ITALIA, VILANOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DISTRITO
DE PERUS, SÃO PAULO/SP. Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público
Leilão: Dia: 02/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS,
Nº 1898, SÃO PAULO/SP e 2º Público Leilão: Dia: 23/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15
HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP, na forma da Lei
(Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da
dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se
acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento
imobiliário contrato nº 102490404684-5, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja
hipoteca encontra-se inscrita no 18º Cartório de Registro de Imóveis de SÃO PAULO,
sob nº 64.292 e 64.293.
São Paulo, 05 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.
SED: 607
05, 06 e 07/02/2020
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 19/2/2020 A partir das: 15:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES
SAO PAULO-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI,
162,COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complement ar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada
ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência com relação a data do leilão.
As
vendas
serão
realizadas
pelo
maior
lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus
companheiros ou conjuges, casados sob o regime de comunhao universal ou comunhao
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da carta, imposto e
taxas, inclusive condominio são responsabilidade do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1EF7B - CONTRATO 140724164711-6- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 4072- AV SANTACATARINA
ROSA MARIA MADRID PEREZ , ESPANHOLA, COMERCIANTE, CPF 13489256808,
CI RNE W307811-L SE/DP, CASADO(A) COM, ARIOVALDO RONCON PEREZ ,
BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CPF 30938422804, CI 2726476 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA BASILIO DA CUNHA, Nº 928, 12º
SUBDISTRIT O - CAMBUCI, EM SAO PAULO, SP, COM T ODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
ITUPEVA, 1/2/2020
ARY ANDRÉ NETO
1 - 5 - 19/2/2020
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Vôlei UM Itapetininga
também que talvez a grande qualidade da nossa equipe seja a disciplina e temos que manter isso.
Estamos estudando desde ontem,
nos preparando para poder fazer
bons trabalhos de marcação de
bloqueio e defesa para diminuir
ao máximo a qualidade dos atacantes do Sesi-SP. É importante
sacar bem para poder tirar a bola
da mão do William e facilitar um
pouco o nosso trabalho. Com
certeza vai ser um jogo muito
difícil, mas diante da nossa torcida sempre tem um algo a mais
que nos ajuda”, afirmou Peu.

Do lado do Sesi-SP, o técnico Rubinho também espera manter o bom ritmo do grupo que
comanda. O time acabou de ser
campeão da Copa Libertadores,
que teve a final disputada no último sábado, contra o Bolívar, da
Argentina. De volta a Superliga,
Rubinho está confiante.
“Sem dúvidas que o título da
Libertadores nos dá um ânimo
ainda maior e nos coloca em outro nível de competitividade, mas
a Superliga é outra competição
e nosso foco já está direcionado
para este momento. O time de

Itapetininga deu trabalho ao Sada
na rodada passada e sabemos da
qualidade dos jovens atletas que
estão lá. Estamos treinando forte para chegar bem preparados e
fazer uma boa partida na casa deles, onde sabemos que eles ganham uma força a mais”, disse
Rubinho.
Também serão disputados
nesta quarta-feira os confrontos
entre Fiat/Minas (MG) e Apan
Blumenau (SC), às 19h30, na
Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), e Pacaembu/Ribeirão
Preto (SP) e Ponta Grossa Vôlei (PR), às 19h30, na Cava do
Bosque, em Ribeirão Preto (SP)
– ambos com transmissão do
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
E ainda terá o jogo entre Vôlei Renata (SP) e Sesc RJ, que
se enfrentarão às 20h, no ginásio do Taquaral, em Campinas
(SP), este com transmissão do
site Globoesporte.com. E a quarta rodada do returno será encerrada na quinta-feira (6), quando
o Denk Academy Maringá Vôlei
(PR) irá enfrentar o Sada Cruzeiro, às 20h, no Riacho, em Contagem (MG), em jogo que será
exibido no Canal Vôlei Brasil.

RKC prepara campeonato dinâmico
A conquista do título do campeonato de Endurance Noturno
de Interlagos pela equipe Rotary
Kart Club, motivou vários pilotos à ingressarem no campeonato do RKC, que terá sua primeira etapa realizada no dia 15 de
fevereiro, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A
estimativa é contar com pelo
menos 60 participantes nas três
categorias da prova de abertura
da temporada 2020.
O campeonato RKC 2020
continuará com 10 etapas, todas
disputadas no Kartódromo de Interlagos, e sempre aos sábados à
tarde. As categorias Stock – para
pilotos experientes – e Stock
Light – para os iniciantes -, permanecerão com o mesmo regulamento e com lastro de 90 quilos como peso mínimo do competidor com todo o seu equipamento pessoal. A novidade será
a categoria Challenge.
Destinada apenas para pilotos pesados, a antiga Truck será
substituída por uma nova classe,
promocional, dinâmica e divertida, com diferenciais semelhantes às principais categorias do
automobilismo. O lastro da Challenge será de 100 quilos. No en-

tanto, os seis primeiros colocados de cada etapa levarão para
a prova seguinte o famoso ‘Troféu Bigorna’, que não será acumulativo. Trata-se de lastro adicional de 10 quilos, obrigando
estes pilotos a largarem com o
total de no mínimo 110 quilos.
Na última e decisiva etapa todos os pilotos da Truck deverão estar lastreados em 100
quilos novamente.
A categoria Challenge terá
tomada de tempo para a definição do grid de cinco minutos apenas na primeira etapa, com corrida de 20 minutos de duração.
Nas demais etapas a ordem de
largada será de acordo com a
classificação do campeonato e
terá duração de 25 minutos.
Na última etapa desta nova
categoria, a definição do grid
será novamente através de tomada de tempo, mas com apenas
uma volta lançada de cada piloto, no intervalo de cinco minutos, seguida de corrida de 20
minutos de duração.
Outra grande novidade da
Challenge será a ‘Lucky Pole
Position’. É que da segunda até a
nona etapa, independentemente
do tempo cronometrado na clas-

Foto/ Sandro de Souza

Primeira etapa será dia 15 de fevereiro, em Interlagos, com estreia de categoria diferenciada

As disputas no RKC são sempre intensas
sificação, a primeira posição
(pole position) do grid será sorteada entre os pilotos inscritos
e que não se ausentaram em nenhuma etapa.
Outro diferencial é que em
todas as etapas da categoria
Challenge, cada piloto deverá
cumprir uma volta por traçado
diferente, conhecido como
Volta Coringa (Joker Lap).
Com todas estas regras diferentes, vários pilotos das categorias Stock e Stock Light devem fazer jornada dupla, participando também da Challenge.
Apenas na sexta etapa as re-

gras da Challenge serão uniformizadas com as categorias Stock e Stock Light, pois será um
Mini Endurance, com equipes
formadas por um piloto de cada
categoria, que serão sorteados na
véspera da competição.
Confira o calendário RKC
2020: 1) 15/02 – 16h; 2) 14/03
– 16h30; 3) 18/04 – 16h; 4) 09/
05 – 16h; 5) 06/06 – 17h; 6) 11/
07 – 16h – Mini Endurance; 7)
01/08 – 16h; 8) 26/09 – 16h; 9)
17/10 – 17h30; 10) 06/12 – 17h.
V
i
s
i
t
e
www.rotaryspponteestaiada.com;
Visite www.rkcracing.com.br

34º Torneio de Verão de Ciclismo
segue com inscrições abertas
O 34º Torneio de Verão
está chegando. A competição
acontecerá entre os dias 13 e
16 deste mês, mais uma vez na
cidade de Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. O evento
reunirá ciclistas de diversas
categorias, com destaque para
a Elite, masculino e feminino,
que reunirá as principias equipes do país. Todas as categorias serão válidas pelo Ranking
Nacional 2020 na Classe 2B.
O prazo para inscrições

com desconto vai até o dia 10
de fevereiro, com valor de R$
120,00, e deverá ser feita no site
www.treinoonline.com.br. Após
essa data, o valor será de R$
150,00, pagamento esse que poderá ser efetuado no dia 13/02/
2020, na Secretaria de Prova, ou
no momento de sua assinatura de
súmula, antes de sua primeira
participa ção na Etapa 1.
Vale ressaltar mais uma vez
que, do valor de cada uma das
inscrições de R$ 120,00, se-

rão subtraídos R$15,00. Esses
serão multiplicados pelo número de ciclistas inscritos em
cada uma das categorias, onde o
montante adquirido será revertido, retornado aos 5 primeiros
colocados da Classificação Final Geral, de acordo com o percentual de divisão descrito no
Art. 25 do regulamento.
O 34º Torneio de Verão de
Ciclismo terá três etapas em
um percurso de 3,1 km, todas
com largada e chegada na Ave-

nida Marginal Candapui. As
provas serão realizadas em circuito plano e a classificação
para definir o campeão do torneio é feita por pontos (não
pela soma dos tempos de cada
etapa). Com isso, as disputas
se tornam ainda mais atrativas,
sempre com expectativas de
chegadas emocionantes e bastante disputadas. Detalhes sobre as etapas poderão ser obtidos no site oficial,
www.lsciclismo.com.br.

Norte Marketing Esportivo
expande portfólio com
organização do Triathlon
Internacional de Santos
Foto/ Divulgação

A quarta rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/2020, que
teve início na terça-feira, seguirá nesta quarta (5) com mais
cinco jogos. Entre eles, o Vôlei UM Itapetininga (SP) receberá o Sesi-SP no ginásio Ayrton Senna da Silva, em Itapetininga (SP), em partida que será
disputada às 19h e terá transmissão ao vivo do SporTV 2.
O time da casa é o nono colocado na tabela de classificação,
com 13 pontos somados após
quatro vitórias e 10 derrotas. O
Sesi-SP está em terceiro, com
30 pontos (11 resultados positivos e dois negativos).
Para a partida de amanhã, o
técnico Pedro Uehara, o Peu,
espera continuar vendo o crescimento do seu time – na última
partida disputada, a equipe do interior de São Paulo fez jogo duro
contra o atual líder, Sada Cruzeiro (MG).
“Sabemos o quanto é difícil
enfrentar equipes do primeiro
escalão, mais qualificadas e montadas para brigar por títulos
como o Sesi-SP, que fez a final
da Copa Brasil e conquistou agora a Libertadores, mas sabemos

Foto/ Orlando Bento

Vôlei UM Itapetininga recebe o
Sesi-SP pela quarta rodada

Uma das mais tradicionais disputas do calendário
A Norte Marketing Espor- nica. Entre os nomes já contivo leva sua expertise em even- firmados está o da tricampeã
tos de corrida e ciclismo para na categoria Elite, a santista
o triatlo a partir deste ano. Em Bia Neres.
2020, na 29ª edição, o Tria“O Internacional de Santos
thlon Internacional de Santos atenderá às exigências de orpassa a contar com a organiza- ganização das principais comção da Norte MKT, maior em- petições do calendário, por ser
presa de marketing esportivo da um evento oficial da ITU, e os
América Latina. E, nesta nova amadores poderão desfrutar
fase, a competição, uma das desta estrutura, além de conmais tradicionais do calendário tar com a tradição da Norte
da modalidade do mundo, pro- MKT em suas provas”, comgramada para o dia 9 de feve- pleta Accursio.
reiro, no litoral sul de São PauNa categoria geral, a prova
lo, terá o patrocínio de HOKA é da distância olímpica, com
ONE ONE, Aqua Sphere e Gu 1,5 km de natação, 40 km de
Energy, multinacionais espor- ciclismo e 10 km de corrida –
tivas apoiadoras de grandes há também a oportunidade de
eventos em todo o mundo. As disputar o revezamento em
três marcas estarão presentes equipes de dois ou três inteno espaço de exposição do tri- grantes. Na Elite e Sub-23, a
atlo, oferecendo produtos em prova é na medida sprint, com
condições especiais. Além do 750 metros de natação, 20 km
Internacional de Santos, a Nor- de ciclismo e 5 km de corrida.
te MKT realizará também o
Desde 1991 fazendo hisTroféu Brasil, com quatro eta- tória em Santos - O ano de
2020 marca uma nova fase para
pas nesta temporada.
São mais de 300 eventos de a prova, disputada desde 1991,
diferentes
modalidades que transformou Santos na cada Norte Marketing Esportivo, pital brasileira do triathlon,
a cada ano, nos sete países onde acompanhando a evolução da
atua. Tudo integrado a uma modalidade e fazendo parte de
grande plataforma de conteúdo sua história, sendo a primeira
e comércio por onde mais de 1 competição a contar com atlemilhão de atletas amadores se tas internacionais de peso. A
inscrevem em eventos esporti- partir desta edição, ganha ainvos. A empresa é detentora das da mais destaque.
marcas O2, VO2, Ativo.com,
Ao longo desses anos, o
Bravus Race, Crazy+ Race, en- Triathlon Internacional de Santre outras.
tos reuniu alguns dos maiores
“A organização do Triathlon nomes do circuito nacional e
Internacional de Santos é um internacional como Mark Alpasso importante na expansão len, Scott Molina, Spencer
do portfólio da Norte, já que Smith, Ken Glah, Olivier Maré uma das provas mais impor- ceau, Victor Plata, Chris Mctantes e tradicionais do Bra- Cormack (Macca), Greg Welsil”, afirma Guilherme Ac- ch, Craig Alexander (Crowie),
cursio, gerente de marketing Tim Dom, Oscar Galindez,
da Norte MKT. “É uma gran- Ezequiel Morales, Leandro
de oportunidade de nos apro- Macedo, Alexandre Manzan,
ximarmos de ainda mais atl e- Marcus Ornelas, Armando
tas e de uma modalidade cada Barcellos, Alexandre Ribeivez mais forte no Brasil, e co- ro, Juraci Moreira, Reinaldo
locar nossa expertise a favor Colucci, Marcus Fernandes,
deles”, garante.
Fábio Carvalho, Paulo
Nesta edição, o Triathlon Miyashiro, Igor Amorelli.
Internacional de Santos conta- Entre as mulheres, Fernanda
rá pontos para o ranking mun- Keller, Suzanne Nielsen, Cadial que definirá os triatletas rol Montgomery, M ichelle
que disputarão a Olimpíada de Jones, Nina Craft, Rachel JoiTóquio, servindo assim como ce, Carla Moreno, Mariana
parte da preparação para os Jo- Ohata, Adriana Piasek, Cris
gos no Japão. A prova será dis- Carvalho (em memória), Márputada como American Cup, cia Ferreira e Sandra Soldan.
O Triathlon Internacional
evento oficial da União Internacional de Triathlon (ITU).
de Santos tem patrocínio de
A expectativa é contar com HOKA ONE ONE, Aqua Sphea participação de 150 profissi- re e Gu Energy, com apoio da
onais, de cerca de 20 países, Confederação Brasileira de
além de centenas de amadores Triathlon, Prefeitura e Secreapaixonados pelo esporte, que taria de Esportes de Santos,
competirão ao lado de alguns Hospital São Lucas e Sabesp.
dos principais triatletas do mun- Hotel oficial: Sheraton. A ordo em uma estrutura de nível ganização é da Norte Markeinternacional e qualidade téc- ting Esportivo.

