
Nª 24.627 Preço banca: R$ 3,50

Bolsa volta a despencar e
dólar encosta em R$ 5,20

Covid-19 não é doença somente
de idosos, alerta OMS
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Copom reduz Selic para 3,75% ao
ano para conter impacto de pandemia

Governo anuncia mais
medidas para reduzir
impacto do Covid-19

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,22
Venda:       5,22

Turismo
Compra:   5,25
Venda:       5,57

Compra:   5,67
Venda:       5,68

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

20º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

O novo coronavírus tem
obrigado atletas a ficar em casa
em todo o mundo. O bicam-
peão olímpico Robert Scheidt,
que mora da Itália, um dos paí-
ses mais atingidos pela pande-
mia é um desses atletas. Con-
tudo, mesmo confinado, o ve-
lejador não abandona os trei-
nos visando a Olimpíada de
Tóquio, marcada para julho.
Mesmo com o risco de can-
celamento dos Jogos, segue
firme na preparação física e na
luta para poder velejar nesse
período. “Não tenho podido ir
para a água porque existe uma

Scheidt adapta treinos
 em sua casa na Itália

proibição quanto a ativida-
des externas. Mas estou ten-
tando viabilizar uma per-
missão com uma carta do
COB (Comitê Olímpico
Brasileiro”, conta.

Se tudo der certo, Schei-
dt volta a colocar seu laser
nas águas do Lago Di Gar-
da, praticamente no quintal
de sua casa, na cidade de
Torbole. Enquanto isso, di-
vide o tempo entre os trei-
nos físicos adaptados den-
tro de casa e a mulher, Gin-
tare, e os dois filhos, Erik e
Lukas.                       Página 6

22º Rally RN 1500
será remarcado

Rally RN 1500

Em cumprimento às determi-
nações do Ministério da Saúde, das
Secretarias de Governo dos esta-
dos da Paraíba e Rio Grande do
Norte, das Prefeituras Municipais,
da Confederação Brasileira de Au-
tomobilismo (CBA) e de acordo
com a Comissão Nacional de Rally

da Confederação Brasileira de
Motociclismo (CBM), o 22º
Rally RN 1500, programado para
o período de 21 a 25 de abril,
foi adiado. Divulgaremos uma
nova data assim que se encer-
rem os protocolos de preven-
ção.                             Página 6
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Itaú BBA IRONMAN 70.3
Florianópolis transferido

para julho

Itaú BBA IRONMAN 70.3 Florianópolis

A saúde e o bem-estar dos
atletas é uma das principais
preocupações da Unlimited
Sports em todas suas provas. A
empresa segue e continuará se-
guindo as determinações das
Agências de Saúde Pública e
órgãos competentes no que diz
respeito ao COVID-19. Assim
sendo, comunica que o Itaú BBA
IRONMAN 70.3 Florianópolis,
anteriormente previsto para o
dia 26 de abril, foi transferido
para o dia 12 de julho.

As inscrições feitas ante-
riormente estão automatica-
mente transferidas para a nova
data.                            Página 6
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Maratona de São Paulo -
2020 São Paulo Marathon

do eventos com aglomerações
na Cidade, Estado e País, bem
como em vários países – infor-
mamos que a Maratona de São
Paulo – 2020 – São Paulo Mara-
thon, como anunciado, foi trans-
ferida para o segundo semestre.

Após entendimentos com a
Prefeitura, através da Secretaria
de Esportes, a prova será realizada
no dia 2 de novembro, segunda-
feira, feriado nacional. Esse cui-
dado aconteceu em razão da prova
envolver diversas áreas da cidade,
contar com uma expo aberta ao
público e a participação de atletas
de vários países que visitam o Bra-
sil e a Cidade.                 Página 6

Maratona de São Paulo

Considerando o decreto
do Governador do Estado de
São Paulo e as determinações
do Prefeito da Cidade de São

Paulo, bem como recomenda-
ções dos órgãos públicos com-
petentes e o cenário atual - sus-
pendendo, adiando ou cancelan-
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Casos de
coronavírus

nos EUA vão
a 7.087;
mortes

chegam a 97
O Centro para Controle e

Prevenção de Doenças
(CDC) dos Estados Unidos
reportou nesta quarta-feira
7.087 casos de coronavírus
no país ,  um aumento de
2.812 casos em relação ao
relatório anterior, e infor-
mou que o número de mor-
tes aumentou em 22 para 97.

Os dados se referem à to-
talização na tarde de terça-fei-
ra (18). A agência disse que
os casos de coronavírus fo-
ram relatados por todos os 50
Estados norte-americanos,
em comparação aos 49 repor-
tados anteriormente. Também
foram relatados casos no Dis-
trito de Columbia e em três
territórios.                   Página 3

Índices
europeus

fecham em
queda

As ações europeias marca-
ram seu pior encerramento em
quase sete anos nesta quarta-
feira, uma vez que medidas re-
centes de estímulo falharam
em aplacar os investidores que
buscam sair das ações diante da
pandemia de coronavírus.

O índice FTSEurofirst 300
caiu 4,13%, a 1.096 pontos,
enquanto o índice pan-europeu
STOXX 600 perdeu 3,92%, a
280 pontos, devolvendo todos
os ganhos de terça-feira, quan-
do um plano de estímulo do
governo espanhol provocou
compras em ações regionais.

O STOXX 600 perdeu um
quarto de seu valor em março,
e caminha para o pior mês na
história após o epicentro do
vírus ter passado da China para
a Europa.                     Página 3

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, realizou cole-
tiva de imprensa com a pre-
sença de ministros de Estado
sobre o coronavírus. A entre-
vista ocorreu no Salão Oeste
do Palácio do Planalto, em
Brasília (DF).

Bolsonaro iniciou a entre-
vista anunciando que o minis-
tro de Minas e Energia, Bento

Alburqueque, testou positivo
para o exame de detecção do
novo coronavírus. É o segundo
ministro diagnosticado com
Covid-19. Mais cedo, foi con-
firmada a infecção do general
Augusto Heleno, ministro-che-
fe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI).

“Por que estamos usando
máscaras agora? Além do gene-

ral Heleno, também tivemos
positivo o teste do ministro das
Minas e Energia, o almirante
Bento. Então, obviamente, o
cuidado tem que ser redobra-
do”, disse o presidente, ao
lado de oito ministros, em
coletiva de imprensa para tra-
tar das ações contra a pandemia
do Covid-19, no Palácio do
Planalto.

Já o ministro da Economia,
Paulo Guedes, anunciou que
para proteger os trabalhadores
informais, o governo distribui-
rá vouchers (cupons) por três
meses. A medida consumirá R$
15 bilhões – R$ 5 bilhões por
mês – e terá como objetivo,
segundo o ministro, amparar as
camadas mais vulneráveis à cri-
se econômica criada pela pan-
demia de coronavírus.

O benefício terá valor equi-
valente ao do Bolsa Família e
começará a ser distribuído nas
próximas semanas.      Página 4
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Em meio à crise econômi-
ca decorrente da pandemia do
novo coronavírus, o Banco
Central (BC) diminuiu os ju-
ros básicos da economia pela
sexta vez seguida. Por unani-
midade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) reduziu a
taxa Selic para 3,75% ao ano,
com corte de 0,5 ponto
percentual.

A decisão surpreendeu os
analistas financeiros. Segundo
a pesquisa Focus do BC, a
maior parte dos agentes eco-
nômicos esperava a redução
dos juros básicos para 4% ao
ano nesta reunião e um corte

adicional, para 3,75%, antes do
fim de 2020.

A decisão do Federal Re-
serve – Banco Central norte-
americano – e dos principais
bancos centrais do planeta,
que reduziram juros nas
maiores economias mundiais
nos últimos dias, abriu es-
paço para a redução maior
que o esperado. Nos Esta-
dos Unidos, os juros bási-
cos foram zerados na noite
de domingo (15), para ba-
ratear o crédito na maior
economia do planeta em
meio à ameaça de recessão
econômica global.   Página 3
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Governo faz parceria inédita
para vacinação gratuita em

farmácias privadas

STF derruba liminar que
sugeriu soltar presos por

conta do COVID-19

Mensagem que pede
estado de calamidade

chega à Câmara

Voucher para trabalhador
informal vai durar

três meses, diz Guedes
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  www.cesarneto.com

Governo faz parceria inédita para
vacinação gratuita em farmácias privadas

twitter @CesarNetoReal 

Lembre sempre de lavar as mãos

O Governador João Doria, o
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann Ferrei-
ra, e o Coordenador do Centro
de Contingência do coronavírus,
David Uip, anunciaram, nesta
quarta-feira (18), o projeto de
implementar a vacinação gratui-
ta contra a influenza em mil uni-
dades da rede privada de farmá-
cias e drogarias da capital, po-
dendo ser estendida aos demais
municípios do Estado.

A Secretaria de Estado da

Saúde está elaborando o plano de
logística para a distribuição em
farmácias da rede privada e
aguarda autorização da Anvisa. A
partir desta autorização, a medi-
da inédita poderá garantir a va-
cinação prioritária dos idosos e
foi acordada com a Associação
Brasileira de Redes de Farmáci-
as e Drogarias (Abrafarma).

“Até mil farmácias da capital,
por meio de acordo com a Abra-
farma, farão vacinação a partir de
13 de abril”, disse Doria.

O objetivo é evitar aglome-
rações em postos de saúde e a
exposição ao contágio ao
novo coronavírus (COVID-
19), uma vez que o primeiro
grupo a ser vacinado é o de
idosos com 60 anos ou mais e
profissionais de saúde.

Antecipação da vacinação
O Ministério da Saúde deci-

diu antecipar a vacinação contra
a Influenza, devido ao surgimen-
to do novo coronavírus. Embora

esta vacina não previna contra o
COVID-19, ela funcionará como
manobra de contenção, já que
deve diminuir a procura pelos
serviços de saúde.

A antecipação do início da
campanha de vacinação será
para todo o território nacional,
porém, foi possível porque o
Instituto Butantan, unidade li-
gada à Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, já dispo-
nibilizou o estoque de vacinas
ao órgão federal.

SP faz parceria com operadoras de celular
para divulgar combate ao coronavírus

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (18)
que o Governo de São Paulo,
por meio da Secretaria de Co-
municação, selou uma parce-
ria inédita com operadoras de
telefonia móvel para divulgar

gratuitamente informações
oficiais sobre o combate ao
coronavírus.

Os clientes da Vivo, Tim,
Claro e Oi vão receber, a partir
de hoje, SMS com recomenda-
ções de prevenção à doença e de

que a população deve buscar as
informações corretas nos canais
do Governo de São Paulo.

“São milhões de pessoas que
serão atingidas imediatamente
com informações precisas e atu-
alizadas sobre condutas, proce-

dimentos, limitações e reco-
mendações de saúde pública a
partir de amanhã. Esse serviço
será coordenado e orientado
pela Secretaria de Saúde e pelo
Centro de Contingência do CO-
VID-19”, disse Doria.

Governo amplia regulação de atendimento
presencial no Detran.SP e Poupatempo

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (18)
que será ampliada a regulação
do fluxo de entrada de pesso-
as nos postos do Detran e do
Poupatempo.

A medida, que atinge todos
os 652 postos do Detran.SP e as
76 unidades do Poupatempo em
todo o Estado, visa impedir aglo-
merações e reduzir a chance de
disseminação do novo coronaví-
rus. Na última segunda-feira
(16) já havia sido determinada a
priorização de serviços online

para atendimento à população.
Além disso, o Governo de

São Paulo solicitou ao Governo
Federal a prorrogação da valida-
de da CNH para que os cidadãos
não tenham que ir presencial-
mente renovar neste período.

“Estamos regulando o fluxo
nessas unidades do Governo,
postos do Detran e Poupatem-
po. Não há fechamento, mas um
processo de regulação para per-
mitir o fluxo adequado e sem
concentração de pessoas nesses
serviços”, disse Doria.

Para isso, a partir de quinta-
feira (19), todos os agendamen-
tos de exames práticos e teóri-
cos para habilitação de motorista
no Detran estão suspensos.
Além disso, todas as defesas de
multas e indicação de conduto-
res deverão ser realizadas so-
mente online. Os recursos de
suspensão ou cassação, para
quem foi notificado, serão pror-
rogados por 30 dias.

As medidas devem reduzir
em até 70% a necessidade de
atendimento presencial nos pos-

tos do Poupatempo. Todos os
totens de atendimento do Pou-
patempo serão indisponibili-
zados. O objetivo é evitar que
o equipamento seja manipula-
do por diversas pessoas e tam-
bém para evitar aglomeração,
pois são formas de prolifera-
ção do vírus.

Os 40 serviços online ofe-
recidos pelo Poupatempo de-
vem suprir esta necessidade e
podem ser acessados remota-
mente por computadores e ce-
lulares.

SP dobra linha emergencial de crédito para
proteger empresas na pandemia do coronavírus

O Governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira (18) a
liberação de R$ 500 milhões
para aquecer a economia do Es-
tado no enfrentamento ao coro-
navírus (COVID-19). Além dis-
so, haverá um pacote especial
para as empresas dos setores de
Turismo, Viagens, Economia
Criativa e Comércio.

A nova linha emergencial
será aplicada para incentivar o
empreendedorismo e a geração
de emprego e renda. Na última
sexta-feira (13), o Governador
João Doria já havia anunciado a
concessão de R$ 225 milhões
para auxiliar os microempreen-
dedores paulistas, por meio do
Banco do Povo e Desenvolve SP
– O Banco do Empreendedor.

“Estamos destinando R$ 500
milhões. Já havíamos anunciado
R$ 225 milhões e hoje anuncia-
mos mais R$ 275 milhões para
conter os efeitos nocivos na
economia do Estado de São Pau-
lo pelo coronavírus”, disse o
Governador Doria. “Com essa
decisão, estamos atingindo meio
bilhão de reais destinados, so-
bretudo, a micro e pequenas
empresas”, ressaltou.

A medida foi elaborada pela
comissão de monitoramento dos
impactos econômicos do coro-
navírus em São Paulo. O grupo
é formado pelo Vice-Governa-
dor Rodrigo Garcia – que tam-
bém é Secretário de Governo –,
os Secretários de Estado Henri-
que Meirelles (Fazenda e Plane-
jamento) e Patricia Ellen (De-
senvolvimento Econômico), o
Presidente da Desenvolve SP,
Nelson de Souza, e o Presiden-
te da InvestSP, Wilson Mello.

A comissão acompanha áre-
as estratégicas, como cresci-
mento econômico e produtivi-
dade; financiamento; trabalho e
empreendedorismo; estratégia
de abastecimento; e gestão pú-
blica e orçamentária.

“As medidas de controle de
fluxo de circulação de pessoas
vem juntamente com as medidas
econômicas. Temos três setores
impactados de forma muito mais
forte, que são os setores de tu-
rismo, economia criativa e co-
mércio”, comentou Patricia El-
len, Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico. “Estamos
oferecendo meio bilhão de reais
como forma de financiamento

em condições especiais”, disse.
Serão R$ 275 milhões em

crédito pela Desenvolve SP para
Turismo, Viagens, Economia Cri-
ativa e Comércio, para promover
maior liquidez para as empresas.
O Banco Empreendedor reduziu
a taxa de juros da linha de capital
de giro de 1,43% para 1,20% ao
mês. O prazo do financiamento
subiu de 36 para 60 meses, e a
carência foi de três para 12 me-
ses. Os financiamentos de capi-
tal de giro estão disponíveis para
empresas paulistas com fatura-
mento anual entre R$ 81 mil e
R$ 90 milhões.

Condições especiais do
Banco do Povo

Na última sexta-feira (13), o
governo estadual anunciou que o
Banco do Povo está conceden-
do R$ 25 milhões para micro e
pequenos empreendedores. A li-
nha de microcrédito, que já é
competitiva, está com redução
da taxa de juros de 1% para
0,35% ao mês. O prazo para pa-
gamento passou de 24 para 36
meses, já incluindo o prazo de
carência, que aumentou de 60
para 90 dias. Pedidos de conces-

são de crédito sem avalista pas-
sam de R$ 1 mil para R$ 3 mil.

Além disso, haverá prorroga-
ção do prazo de vencimento das
parcelas de dívidas, de 30 para
90 dias, de clientes com contra-
tos vigentes em dia e limitados
aos valores já utilizados. Haverá
o prazo de prorrogação dos ven-
cimentos das parcelas das dívi-
das, de 30 para 90 dias, de cli-
entes com contratos vigentes em
dia e limitados aos valores já uti-
lizados.

Mediante análise de crédito
e comprovação de endereço, o
Banco do Povo financia micros
e pequenos negócios formais
(MEIs, MEs, LTDAs e EIRELIs)
e também microempreendedores
urbanos e rurais, inclusive os do
setor informal. As linhas de cré-
dito vão de R$ 200 até R$ 20 mil.

O atendimento do Banco do
Povo na capital será realizado
nas unidades do Centro (Rua
Boa Vista, 170) e de Paraisópo-
lis (Rua Ernest Renan, 1.366).
Nos demais municípios, os in-
teressados devem se informar
nas agências conveniadas. As
condições são válidas até 30 de
abril, podendo ser prorrogada.

Censo do IBGE com 46 mil vagas
temporárias em SP é adiado para 2021

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
informa que, em função das
orientações do Ministério da
Saúde sobre o quadro de emer-
gência relacionado à Covid-19
(doença causada pelo novo co-
ronavírus), decidiu adiar a rea-
lização do Censo Demográfico
para 2021.

O processo seletivo para
contratação de recenseadores e
supervisores está suspenso. O
Processo Seletivo Simplificado
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia Estatística (IBGE), que
estava com prazo aberto para ins-

crições, empregaria temporari-
amente 46 mil pessoas no Esta-
do de São Paulo.

Assim, candidatos que já efe-
tuaram pagamento de inscrição
serão reembolsados confor-
me orientações a serem pu-
blicadas pelo IBGE nos pró-
ximos dias. Para contemplar
a data de referência das últi-
mas consultas realizadas no
Brasil, o próximo Censo De-
mográfico terá como data de
referência o dia 31 de julho
de 2021, com coleta de dados
prevista entre 1º de agosto e
31 de outubro de 2021.

A decisão leva em conside-
ração a natureza de coleta da pes-
quisa, domiciliar e predominan-
temente presencial, com estima-
tiva de visitas de mais de 180 mil
recenseadores a cerca de 71
milhões de domicílios em todo
o território nacional.

A medida destaca, do mesmo
modo, a impossibilidade de rea-
lização, em tempo hábil, de toda
a cadeia de treinamentos para a
operação censitária, cuja primei-
ra etapa se iniciaria em abril de
2020, de forma centralizada, e
posteriormente replicada em
polos regionais e locais até o

mês de julho.
Para a realização da opera-

ção censitária em 2021, o IBGE
estabeleceu formalmente com o
Ministério da Saúde o compro-
misso de realocar o orçamento
do Censo 2020 em prol das
ações de enfrentamento ao co-
ronavírus. Em contrapartida, no
próximo ano, o Ministério da
Saúde realocará orçamento no
mesmo montante com vistas a
assegurar a realização do Censo
pelo IBGE.

Mais informações sobre a
seleção podem ser obtidas pelo
site www.cebraspe.org.br.

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista  CESAR NETO

vem sendo publicada na imprensa de São Paulo (SP) desde 1993.
Na Internet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi um dos sites
pioneiras no Brasil. O Email é  cesar@cesarneto.com  e o twit-
ter é  @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Não foi fácil o vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB)

ter pautado as reformas administrativas que pretende enxugar
pessoal e empresas (autarquias) herdadas pelo prefeito Bruno
Covas (PSDB) do hoje governador João Doria (dono do PSDB
‘liberal de centro’)

.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) tá decretando o fechamento de lojas e

estabelecimentos comerciais em geral, liberando pra produtos e
serviços de 1ª necessidade (alimentos, remédios etc.). Embora
não seja popular, ou fazia ou seria acusado pelo aumento de mor-
tes via Corona vírus

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Embora o maior e mais importante Parlamento estadual bra-

sileiro tenha - via Mesa Diretora - tomado providências pra dimi-
nuir muito o acesso de gente ao Palácio 9 de Julho (que já tem
deputado infectado por Corona vírus), a imprensa via jornalistas
tá liberada pra cobrir

.
GOVERNO  (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) não teve dúvi-

da. Entre ter jogado na cara que o aumento de infestação e mor-
tes via Corona vírus foi por conta da falta de medidas restritivas
por parte dele, decretou que Shoppings de toda Grande São Paulo
terão que fechar

.
CONGRESSO  (BR)
Senadores que desde Sarney vinham dominando as Mesas Di-

retoras pela via do MDB - assim como na Câmara dos Deputados
com Temer (depois Presidente pós-Impedimento da Dilma (PT)
- tão ‘rezando’ pra que Alcolumbre (DEM ex-PFL) não venha a
morrer de Corona vírus

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Mais comportado, inclusive usando máscaras com os minis-

tros, Bolsonaro parece ter chegado a conclusão de que oficiali-
zar uma Medida Provisória de “Calamidade Pública” era o me-
lhor dos vôos até sua tentativa de reeleição 2022. Salva as cias.
aéreas e elas o salvam

.
PARTIDOS
No PT, do ainda dono Lula e da ex-1ª dama Haddad - que pode

ser candidata à Câmara paulistana - as prévias do próximo dia 22
tão sendo vencidas pelo vírus mortal Corona. Quando rolar a vo-
tação pra eleger qual candidatura disputará a prefeitura paulistana
2020

.
HISTÓRIAS
Quem ontem fez 75 de idade foi Marta (ex-Suplicy e ex-pre-

feita de São Paulo de 2001 a 2004) pelo PT do Lula. Chegou a
abandonar a política, mas voltou a disputar a prefeitura. Em 2008
perdeu pro Kassab (refundador do PSD) e em 2016, já no MDB
do Presidente Temer

.
E D I T O R
O jornalista  CESAR NETO  foi se tornando referência na

imprensa, através da sua coluna (diária) de política. Foi homena-
geado com a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
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Casos de coronavírus
nos EUA vão a
7.087; mortes
chegam a 97

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos
Estados Unidos reportou nesta quarta-feira 7.087 casos de co-
ronavírus no país, um aumento de 2.812 casos em relação ao
relatório anterior, e informou que o número de mortes aumen-
tou em 22 para 97.

Os dados se referem à totalização na tarde de terça-feira (18).
A agência disse que os casos de coronavírus foram relatados por
todos os 50 Estados norte-americanos, em comparação aos 49
reportados anteriormente. Também foram relatados casos no
Distrito de Columbia e em três territórios.

A contagem inclui 49 casos entre pessoas repatriadas do Ja-
pão e Wuhan, China, onde o surto começou.

Os números não refletem necessariamente casos relatados
por Estados individuais. (Agencia Brasil)

Índices europeus
fecham em queda

As ações europeias marcaram seu pior encerramento em qua-
se sete anos nesta quarta-feira, uma vez que medidas recentes de
estímulo falharam em aplacar os investidores que buscam sair
das ações diante da pandemia de coronavírus.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 4,13%, a 1.096 pontos, en-
quanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 3,92%, a 280
pontos, devolvendo todos os ganhos de terça-feira, quando um
plano de estímulo do governo espanhol provocou compras em
ações regionais.

O STOXX 600 perdeu um quarto de seu valor em março, e
caminha para o pior mês na história após o epicentro do vírus ter
passado da China para a Europa.

As ações de petróleo e gás, que estão entre as mais afetadas
pelo surto, por conta da queda dos preços do petróleo com a
menor demanda, encerraram em mínima de 24 anos.

O setor industrial marcou perdas acentuadas em meio a pedi-
dos de resgate de 60 bilhões de dólares da indústria aeroespacial
dos EUA, com analistas do JP Morgan afirmando que levará anos
para o setor se recuperar.

Dado que vários players europeus dependem da demanda nor-
te-americana por serviços e peças de engenharia, uma desacele-
ração da atividade industrial nos EUA provocará ondulações em
toda a Europa.

“Acho que provavelmente já estamos em recessão. Não vejo
como evitar isso em ambos os lados do Atlântico”, disse Came-
ron Brandt, diretor de pesquisa do provedor de dados de fluxo de
fundos EPFR.

Em Londres, o índice Financial Times recuou 4,05%, a 5.080
pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 5,56%, a 84.441 pontos.
Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 5,94%, a 3.754 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,27%,

a 15.120 pontos.
Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 3,44%, a 6.274

pontos.
Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 5,04%, a 3.641

pontos. (Agencia Brasil)

Covid-19: Chile
declara estado de

catástrofe por 90 dias
O presidente chileno, Sebastian Piñera, declarou na quarta-

feira (18) estado de catástrofe por 90 dias devido ao aumento de
casos do novo coronavírus no país. A medida concede ao gover-
no poderes para restringir a liberdade de movimento e garantir o
fornecimento de alimentos e serviços básicos.

Uma autoridade militar supervisionará a medida de 90 dias,
que deverá entrar em vigor quinta-feira (19) de manhã. Mais ações
restritivas serão implementadas progressivamente, conforme o
avanço do vírus.

“Esse estado (de catástrofe) visa a nos preparar para enfren-
tar o que está por vir”, disse Piñera em discurso do palácio pre-
sidencial La Moneda.

Piñera afirmou que havia 238 casos de coronavírus confir-
mados no Chile, sem nenhuma morte. O país paralisou escolas,
fechou suas fronteiras e limitou as reuniões públicas à medida
que o número de casos crescia.

Segundo Piñera, a determinação também garantirá mais se-
gurança aos hospitais, protegerá as cadeias de suprimentos de
medicamentos e permitirá que o governo imponha quarentenas e
medidas de isolamento.

É provável que a medida acabe com os protestos remanes-
centes contra a desigualdade depois que eles foram reativados
no início de março, após vários meses turbulentos de manifesta-
ções e tumultos no final de 2019.

Nesta semana, políticos chilenos iniciaram discussões para
adiar um referendo sobre uma nova Constituição previsto para
26 de abril. Uma nova carta magna era uma demanda central dos
protestos sociais generalizados, mas os atos desapareceram com
a pandemia. (Agencia Brasil)

A pandemia de coronavírus
pode desencadear uma crise
econômica global, destruindo
até 25 milhões de empregos
em todo o mundo, se os gover-
nos não agirem rapidamente
para proteger os trabalhadores
do impacto, alertou a Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT) na quarta-feira (18).

“No entanto, se virmos uma
resposta coordenada internaci-
onalmente, como aconteceu na
crise financeira global de
2008/9, o impacto no desem-

prego global poderá ser signi-
ficativamente menor”, afirmou
a OIT.

A organização pediu medi-
das urgentes, em larga escala e
coordenadas para proteger os
trabalhadores em seu local de
trabalho, estimular a economia
e apoiar empregos e renda.

Tais medidas devem incluir
a extensão da proteção social
e apoio à retenção de empre-
gos por meio de jornada redu-
zida ou licença remunerada,
além de benefícios financeiros

e fiscais, inclusive para micro,
pequenas e médias empresas,
acrescentou a OIT.

Com base em diferentes
cenários para o impacto da pan-
demia sobre o crescimento
econômico global, o desem-
prego global estimado pela
OIT aumentaria entre 5,3 mi-
lhões (cenário “baixo”) e 24,7
milhões (cenário “alto”). Em
comparação, a crise financei-
ra global de 2008/9 aumentou
o desemprego global em 22
milhões de pessoas.

“Isso não é mais apenas uma
crise global de saúde, é também
uma grande crise no mercado de
trabalho e econômica que está
causando um enorme impacto
nas pessoas”, disse o diretor-
geral da OIT, Guy Ryder.

“Em 2008, o mundo apre-
sentou uma frente unida para li-
dar com as consequências da
crise financeira global, e o pior
foi evitado. Precisamos desse
tipo de liderança e resolução
agora”, acrescentou. (Agencia
Brasil)

Voucher para trabalhador informal
 vai durar três meses, diz Guedes

Para proteger os trabalhado-
res informais, as pessoas sem
assistência social e a população
que desistiu de procurar empre-
go, o governo distribuirá vou-
chers (cupons) por três meses,
anunciou há pouco o ministro da
Economia, Paulo Guedes. A me-
dida consumirá R$ 15 bilhões –
R$ 5 bilhões por mês – e terá
como objetivo, segundo o minis-
tro, amparar as camadas mais vul-
neráveis à crise econômica cria-
da pela pandemia de coronavírus.

O benefício terá valor equi-
valente ao do  Bolsa Família e
começará a ser distribuído nas
próximas semanas. Os vouchers
poderão ser retirados por pesso-
as inscritas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Go-
verno Federal, instrumento ad-
ministrado pelo Ministério da
Cidadania que identifica e carac-
teriza as famílias de baixa ren-
da, desde que o beneficiário não
receba nenhum benefício soci-
al, como o Bolsa Família e o
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC).

“Esses trabalhadores infor-
mais estão no cadastro único,
não estão no Bolsa Família, nem
no BPC. É uma turma valente que
está sobrevivendo sem ajuda do
Estado. Vamos garantir pelo me-

nos recursos para a manutenção
básica durante a crise”, declarou
o ministro em entrevista coleti-
va no Palácio do Planalto.

Atualmente, o Bolsa Família
paga de R$ 89 a R$ 205 por mês
às famílias cadastradas. O valor
médio corresponde a R$ 191. Ges-
tantes, lactantes (mães que ama-
mentam) e filhos de até 15 anos de
idade recebem, cada um, adicional
de R$ 41, até o teto de R$ 205.

Ao explicar o sistema de cu-
pons, apelidado de coronavou-
cher, Guedes disse que o bene-
fício poderá ser retirado na
Caixa Econômica Federal, nas
agências do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS)
ou por meio de aplicativo,
por quem queira evitar conta-
to físico. O funcionário veri-
ficará se a pessoa está no cadas-
tro único. Caso não receba ne-
nhum benefício social, o traba-
lhador informal poderá retirar o
dinheiro.

Segundo Guedes, a institui-
ção dos vouchers foi encomen-
dada há uma semana pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. “Uma pre-
ocupação que o presidente sem-
pre teve foi com o mercado in-
formal. Hoje existem 38 milhões
de brasileiros nas praias venden-
do mate, vendendo cocada na rua,

sem emprego formal, entregan-
do coisas, ou sendo flanelinhas”,
disse. “Estamos assegurando a
proteção daqueles que estão sen-
do as principais vítimas da crise.”

Calamidade
O ministro da Economia ex-

plicou que os R$ 15 bilhões vi-
rão do espaço fiscal a ser aberto
no Orçamento Geral da União
pelo decreto de estado de cala-
midade pública, que elimina a
necessidade de cumprimento da
meta fiscal de déficit primário
de R$ 124,1 bilhões pelo gover-
no federal neste ano. Ele decla-
rou que a aprovação pelo Con-
gresso do decreto é essencial
para evitar um contingenciamen-
to (bloqueio) de verbas nos pró-
ximos dias, que poderia chegar
a R$ 40 bilhões num cenário de
crise econômica.

“Num momento em que a
saúde dos brasileiros e a manu-
tenção dos empregos exigiriam
gastos adicionais, teríamos de
contingenciar R$ 40 bilhões. A
saúde e o emprego dos brasilei-
ros estão acima de qualquer in-
teresse. A solução técnica foi o
artigo 65 da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (https://
www.jusbrasil.com.br/topicos/
11234405/artigo-65-lc-n-101-

de-04-de-maio-de-2000), que
suspende as metas em caso de
calamidade”, explicou.

Guedes prometeu anunciar
novas medidas de contenção dos
impactos da crise a cada 48 ho-
ras. Ele também disse que a equi-
pe econômica está discutindo,
em conjunto com o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, um pacote de socor-
ro à renegociação de dívidas de
companhias aéreas e prometeu
novas ações para aliviar o caixa
de micro e pequenas empresas,
como a autorização para que o
governo banque parte dos salá-
rios por alguns meses.

O ministro relembrou medi-
das anunciadas nos últimos dias,
como a antecipação de benefí-
cios e o adiamento de pagamen-
to de impostos e contribuições
no total de R$ 153 bilhões e a
liberação de R$ 135 bilhões de
depósitos compulsórios – di-
nheiro que os bancos são obri-
gados a deixar retidos no Banco
Central. Ele também citou o re-
manejamento de R$ 5 bilhões de
emendas parlamentares e de R$
4,5 bilhões do seguro obrigató-
rio (DPVAT) para o Sistema Úni-
co de Saúde para “começar a luta
contra o coronavírus”. (Agencia
Brasil)

Governo e agricultores garantem
produção de alimentos durante pandemia

A produção agrícola do Bra-
sil seguirá normalmente em
meio às medidas de combate ao
coronavírus, disseram na quarta-
feira (18) entidades do setor e a
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina.

Segundo a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), as medidas aplicadas
por governos no combate à do-
ença - como isolamento social-
não podem ser absolutas, e a ca-
deia de produção e comerciali-
zação de alimentos deve perma-
necer sem alterações, assim

como os serviços de saúde, uma
vez que a demanda não será re-
duzida pela crise.

“Do contrário, se faltarem ali-
mentos ou se houver irregularida-
des no abastecimento, a saúde das
pessoas será afetada e a própria
harmonia social, que tanto preci-
samos nessa hora, será atingida”,
disse a CNA em comunicado.

No mesmo tom, a Associa-
ção Brasileira dos Produtores de
Soja (Aprosoja) também garan-
tiu que as atividades no campo
seguirão normalmente, acres-
centando ver demanda aquecida

por alimentos.
“Outros setores da economia

já estão sendo afetados pela epi-
demia. Mas nós, no campo, não.
Os brasileiros podem ficar tran-
quilos que vamos fazer a nossa
parte para manter a economia
aquecida”, disse em nota o pre-
sidente da Aprosoja, Bartolo-
meu Braz Pereira.

Em evento nesta quarta-fei-
ra, a ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, aprovou a posição
das entidades, afirmando que a
população deve se manter tran-
quila em relação ao abasteci-

mento de alimentos.
“O Brasil é um grande celei-

ro, produtor de alimentos, e não
precisamos ter nenhuma expec-
tativa negativa de que não tere-
mos alimentos para nosso povo”,
disse Tereza, segundo nota divul-
gada pela pasta.

Já foram confirmados 291
casos de coronavírus no Brasil,
segundo o mais recente balanço
do Ministério da Saúde. O gover-
no federal solicitou na noite  de
terça-feira (17) que o Congres-
so reconheça o estado de calami-
dade pública. (Agencia Brasil)

Surto de coronavírus pode destruir até
25 milhões de empregos, diz OIT

Em meio à crise econômica
decorrente da pandemia do novo
coronavírus, o Banco Central
(BC) diminuiu os juros básicos
da economia pela sexta vez se-
guida. Por unanimidade, o Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) reduziu a taxa Selic para
3,75% ao ano, com corte de 0,5
ponto percentual.

A decisão surpreendeu os
analistas financeiros. Segundo a
pesquisa Focus do BC, a maior
parte dos agentes econômicos
esperava a redução dos juros bá-
sicos para 4% ao ano nesta reu-
nião e um corte adicional, para
3,75%, antes do fim de 2020.

A decisão do Federal Reser-
ve – Banco Central norte-ame-
ricano – e dos principais bancos
centrais do planeta, que reduzi-
ram juros nas maiores economi-
as mundiais nos últimos dias,
abriu espaço para a redução mai-
or que o esperado. Nos Estados
Unidos, os juros básicos foram
zerados na noite de domingo
(15), para baratear o crédito na
maior economia do planeta em
meio à ameaça de recessão eco-
nômica global.

Com a decisão de quarta-fei-

ra (18), a Selic está no menor
nível desde o início da série his-
tórica do Banco Central, em
1986. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano e passou a ser
reajustada gradualmente até al-
cançar 14,25% ao ano em julho
de 2015. Em outubro de 2016,
o Copom voltou a reduzir os ju-
ros básicos da economia até que
a taxa chegasse a 6,5% ao ano
em março de 2018, só voltando
a ser reduzida em julho de 2019.

Inflação
A Selic é o principal instru-

mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nos 12 meses
terminados em fevereiro, o in-
dicador fechou em 4,01%, o
maior resultado anual desde
2016. A inflação, que tinha su-
bido no fim do ano passado por
causa da alta da carne e do dólar,
agora deve cair mais que o pre-
visto por causa das interrupções
da produção e do consumo pro-
vocadas pela Covid-19.

Para 2020, o Conselho Mo-

netário Nacional (CMN) estabe-
leceu meta de inflação de 4%,
com margem de tolerância de
1,5 ponto percentual. O IPCA,
portanto, não poderá superar
5,5% neste ano nem ficar abai-
xo de 2,5%. A meta para 2021
foi fixada em 3,75%, também
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual.

No Relatório de Inflação di-
vulgado no f im de dezembro
pelo Banco Central, a autoridade
monetária estima que o IPCA
continuará abaixo de 4% nos pró-
ximos anos, atingindo 3,5% em
2020 e 3,4% em 2021 e 2022.
De acordo com o boletim Focus,
pesquisa semanal com institui-
ções financeiras divulgadas pelo
BC, a inflação oficial deverá fe-
char o ano em 3,1%, mas as esti-
mativas deverão continuar a cair
nos próximos levantamentos.

Crédito mais barato
A redução da taxa Selic esti-

mula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o con-
sumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No último
Relatório de Inflação, o BC pro-

jetava expansão da economia de
2,2% para este ano. No entanto,
a previsão tinha sido feita antes
do agravamento da crise provo-
cada pelo coronavírus.

O mercado já projeta cres-
cimento mais baixo. Segundo a
última edição do boletim Focus,
os analistas econômicos preve-
em crescimento de 1,68% do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços pro-
duzidos pelo país) em 2020.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso de
demanda que pressiona os preços,
porque juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam a pou-
pança. Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e in-
centiva a produção e o consumo,
mas enfraquece o controle da in-
flação. Para cortar a Selic, a auto-
ridade monetária precisa estar se-
gura de que os preços estão sob
controle e não correm risco de
subir.  (Agencia Brasil)
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O presidente da República,
Jair Bolsonaro, realizou coleti-
va de imprensa com a presença
de ministros de Estado sobre o
coronavírus. A entrevista ocor-
reu no Salão Oeste do Palácio
do Planalto, em Brasília (DF).

Bolsonaro iniciou a entrevis-
ta anunciando que o ministro de
Minas e Energia, Bento Albur-
queque, testou positivo para o
exame de detecção do novo
coronavírus. É o segundo mi-
nistro diagnosticado com Co-
vid-19. Mais cedo, foi confir-

mada a infecção do general Au-
gusto Heleno, ministro-chefe do
Gabinete de Segurança Instituci-
onal (GSI).

“Por que estamos usando
máscaras agora? Além do gene-
ral Heleno, também tivemos po-
sitivo o teste do ministro das
Minas e Energia, o almirante
Bento. Então, obviamente, o cui-
dado tem que ser redobrado”,
disse o presidente, ao lado de
oito ministros, em coletiva de
imprensa para tratar das ações
contra a pandemia do Covid-19,

no Palácio do Planalto.
Já o ministro da Economia,

Paulo Guedes, anunciou que para
proteger os trabalhadores infor-
mais, o governo distribuirá vou-
chers (cupons) por três meses.
A medida consumirá R$ 15 bi-
lhões – R$ 5 bilhões por mês –
e terá como objetivo, segundo o
ministro, amparar as camadas
mais vulneráveis à crise econô-
mica criada pela pandemia de co-
ronavírus.

O benefício terá valor equi-
valente ao do Bolsa Família e

começará a ser distribuído nas
próximas semanas. Os vouchers
poderão ser retirados por pes-
soas inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal, instru-
mento administrado pelo Mi-
nistério da Cidadania que iden-
tifica e caracteriza as famíli-
as de baixa renda, desde que o
beneficiário não receba ne-
nhum benefício social, como
o Bolsa Família e o Benefício
de Prestação Continuada (BPC).
(Agencia Brasil)

Mensagem que pede
estado de calamidade

chega à Câmara
A mensagem do presidente

Jair Bolsonaro pedindo para
que o Congresso Nacional de-
crete estado de calamidade pú-
blica no país, em decorrência
da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), chegou à Câ-
mara dos Deputados no início
da tarde de quarta-feira (18).

A mensagem solicita a de-
cretação de estado de calami-
dade até o dia 31 de dezembro
de 2020. O anúncio feito ontem
(17) por Bolsonaro, e a proposta
recebeu o apoio dos presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP).

A declaração de estado de
calamidade pública é uma me-
dida inédita em nível federal. Na
mensagem, o governo pede a
que seja dispensado de atingir a
meta fiscal, entre outras medi-
das, para combater a pandemia.

O governo argumenta que a
medida é necessária “em virtu-
de do monitoramento perma-
nente da pandemia Covid-19,
da necessidade de elevação dos
gastos públicos para proteger
a saúde e os empregos dos bra-
sileiros e da perspectiva de que-
da de arrecadação”.

De acordo com o deputado
Orlando Silva (PCdoB-SP),
escalado para relatar o texto na
Câmara, o pedido do governo
será transformado em Projeto
de Decreto Legislativo (PDL).
Pelo regimento são necessári-
os pelo menos 257 votos para

aprovar o pedido, mas há a cos-
tura de um acordo para que o
texto seja aprovado sem alte-
rações em votação simbólica.

Aprovado na Câmara, o pro-
jeto será encaminhado para o
Senado para nova votação, em
que são necessários 41 votos.

“Estamos construindo um
acordo para votar o texto como
ele veio do Executivo”, disse
Sena ao sair da reunião de lí-
deres partidários na Câmara.

O deputado disse que os par-
lamentares devem criar uma co-
missão para acompanhar as ações
do governo durante a crise.

Neste ano, o Orçamento
sancionado pelo presidente
Bolsonaro prevê um déficit
primário de R$ 124,1 bilhões
como meta fiscal para o Go-
verno Central. Com a adoção
do estado de calamidade, o go-
verno suspende os prazos para
ajuste das despesas de pessoal
e dos limites do endividamen-
to; para o cumprimento das
metas fiscais; e para adoção
dos limites de empenho (con-
tingenciamento) das despesas.

A expectativa é regularizar
a situação de 1,9 milhão de
contribuintes que devem R$
1,4 trilhão, nessa modalidade.
O texto também trata da nego-
ciação de contenciosos tribu-
tários em processos no Con-
selho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Carf), que somam
mais de R$ 600 bilhões.
(Agencia Brasil)

Covid-19 não é doença somente
de idosos, alerta OMS

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) alertou na quarta-
feira (18) que a Covid-19, do-
ença causada pelo novo corona-
vírus, não atinge somente ido-
sos. Medidas de prevenção e tra-
tamento devem ser empregadas
por governos e pessoas também
no caso de adultos saudáveis e
até mesmo de crianças.

A entidade reiterou que a
maior taxa de mortalidade vem
ocorrendo entre a faixa acima
dos 60 anos, mas esse fato não
pode justificar uma tranquilida-
de e um descuido no restante da
população. As providências,
acrescentaram os representantes
da organização, devem ser toma-
das por todas as pessoas.

“Nos dados, o número de ca-
sos com crianças é mais baixo
do que em adultos. Elas podem
desenvolver doenças, mas a mai-
oria está infectada com doenças
mais leves. Mas sabemos que
crianças são suscetíveis. Na Chi-
na, várias evoluíram para estados
mais graves. E há o registro de
uma morte na China”, declarou
a chefe da área de doenças da
OMS, Maria Van Kerkhove.

“Não é uma doença somente

dos idosos. Pessoas mais jovens
experimentam doença menos
severa, mas temos que observar
todos, até os casos mais leves.
Todo caso suspeito deve ser tes-
tado. Se mostrar sintomas deve
ser testado”, acrescentou o di-
retor executivo da OMS, Micha-
el Ryan. Na Coreia do Sul, exem-
plificou, apenas 20% das mor-
tes tiveram como vítimas pesso-
as idosas.

A ampliação dos testes tem
sido um desafio para governos.
Mas para o diretor executivo, a
aplicação insuficiente de testes
está mais relacionada às estraté-
gias dos governos do que à ausên-
cia de kits e insumos por parte
dos laboratórios. “Se você vai tes-
tar cada caso suspeito os países
vão ter a capacidade”, afirmou.

A chefe da área técnica da
OMS ressaltou que países devem
procurar como ampliar a oferta
de testes. “Países precisam usar
os fundamentos, mas pensar em
formas inovadoras de encontrar
as pessoas e enfrentar a disse-
minação. Já há casos, por exem-
plo, de exames em  drive thru
[termo utilizado para coleta di-
reta no carro de alimentos em

lanchonetes]”, disse Maria Van
Kerkhove.

Casos
A última atualização da OMS,

contabilizou 193.475 casos
confirmados, com 7.864 mor-
tes. Desde o início da pandemia,
164 países registraram casos. A
China mantém-se com o maior
número de casos (81.151), se-
guida de Itália (31.506), Irã
(16.169), Espanha (11.178) e
Coreia do Sul (8.413).

Suprimentos
Outra preocupação dos inte-

grantes da direção da OMS diz
respeito aos suprimentos de saú-
de. A organização informou que
dialoga com os governos para as-
segurar o acesso a equipamentos
e insumos no mercado. A entida-
de pede ainda que as autoridades
garantam a oferta desses produtos
aos profissionais da área.

Os diretores da OMS aler-
tam para o uso indevido desses
materiais - como a utilização de
máscaras por pessoas que não
apresentam sintomas. “Cada in-
divíduo precisa saber seu papel
para que suprimentos sejam uti-

lizados da melhor forma possí-
vel. Uma questão fundamental é
o uso racional de máscaras. Se
você não está doente, não deve-
ria estar usando uma máscara.
Isso impacta os suprimentos
globais”, ponderou a chefe da
área de doenças da OMS, Maria
Van Kerkhove.

Preconceito
O diretor geral da OMS, Te-

dros Ghebreyesus, ressaltou que
o momento é de solidariedade e
união para combate ao vírus. O
diretor executivo da entidade,
Michael Ryan, condenou um tra-
tamento discriminatório ou de
atribuição de responsabilidade à
China pela pandemia. Hoje, o
presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, insistiu em tra-
tar o novo coronavírus por “ví-
rus chinês”.

“Devemos evitar tratar como
´vírus chinês´. Esse é um tempo
de solidariedade, de fatos. Não
tem culpa nisso. Tudo o que pre-
cisamos agora é identificar o
que precisamos fazer, avançar
com velocidade e evitar indica-
ção de associação étnica”, assi-
nalou. (Agencia Brasil)

Mais duas pessoas morreram
por Covid-19 na capital paulis-
ta. Segundo o Hospital Sancta
Maggiore, unidade Paraíso, os
casos se referem a um paciente
de 65 anos e outro de 80 anos,
ambos com comorbidade. Os
sexos dos pacientes não foram
informados.

O hospital informou que
ambos estavam internados des-
de domingo (15). As informa-
ções passadas pelo hospital fo-
ram também confirmadas pela
Secretaria Estadual de Saúde.

Com isso, já são três as mor-
tes por Covid-19 em São Paulo,
todas elas na capital paulista e
ocorridas no mesmo hospital.

Na terça-feira (17), o gover-

Hospital confirma mais duas
mortes por Covid-19 em SP

no anunciou a primeira morte
por Covid-19 no estado, a de um
homem de 62 anos, morador de
São Paulo, que tinha diabetes e
hipertensão e sem histórico de
viagem. Esse paciente começou
a sentir os sintomas no dia 10
de março, foi internado no dia
14 e faleceu ontem.

Já o Hospital Albert Einstein
em São Paulo informou  na
quarta-feira (18) que até o iní-
cio da manhã haviam 45 pessoas
internadas com o novo corona-
vírus no hospital, sendo 21 de-
les confirmados e 24 suspeitos
para Covid-19. Desse total de
pacientes, sete estavam em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).
(Agencia Brasil)

Unidades do Minha Casa Minha Vida
podem ser usadas para isolamento

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Mari-
nho, afirmou na quarta-feira (18)
que imóveis do programa habi-
tacional Minha Casa Minha Vida
ainda desocupados serão reser-
vados para abrigar pacientes que
precisem ficar isolados por cau-
sa do novo coronavírus. O anún-
cio foi feito durante coletiva de
imprensa do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, e oito de
seus ministros.

“Fomos instados a colocar à
disposição, para eventualidades,
unidades habitacionais do Mi-
nha Casa Minha Vida, se preci-
sar deixar pessoas em quaren-
tena fora da estrutura dos hos-
pitais”, explicou o ministro. O
objetivo das autoridades é evi-
tar a superlotação de hospitais

e unidades de saúde, caso o nú-
mero de pessoas infectadas
seja muito grande.

Além disso, a pasta colocou
à disposição do Ministério da
Saúde o sistema de envio de
mensagens de celular (SMS) e
via TV digital utilizado pela
Defesa Civil para alertar a po-
pulação em casos de catástro-
fes. A ideia é que sejam envia-
das mensagens com orienta-
ções sanitárias para conter a
propagação do vírus.

“São 26 milhões de usuários
cadastrados em todo o Brasil,
que serão municiados com in-
formações do Ministério da Saú-
de, em relação ao tema em ques-
tão, inclusive com orientações
profiláticas, que vão permitir
que a população possa ser para-

metrizada em relação às princi-
pais ações que possam ser exer-
cidas para evitar a propagação da
doença”, disse Marinho.

Companhias aéreas
O governo também manifes-

tou preocupação com a situa-
ção das companhias aéreas. De
acordo com o setor, a queda
do número de voos internaci-
onais chegou a 85%, enquan-
to a demanda doméstica caiu
50%. Durante a coletiva de
imprensa do governo, o minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio
Freitas citou as medidas que
foram adotadas, entre elas a
postergação do recolhimento de
tarifas de navegação aérea e do
pagamento das outorgas aero-
portuárias, que são as parcelas

pagas ao governo na privatização
dos aeroportos. Outra medida é
a prorrogação das obrigações de
reembolso de passagens em di-
nheiro.

“Caiu absurdamente a quan-
tidade demandada, tanto no in-
ternacional, quanto no domésti-
co. As empresas têm custo em
dólar, dificuldade de caixa, e al-
gumas medidas estão sendo to-
madas para preservar o caixa das
empresas”, disse Freitas.

Ele também falou em adotar
prazo maior para renovação da
validade de documentos como a
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), já que os atendimentos
de consulta e procedimentos
presenciais de renovação estão
sendo suspensos nos estados.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) prorrogou por tempo in-
determinado o período das lis-
tas de espera do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) e
do Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). As mudanças fo-
ram publicadas na edição desta
quarta-feira (18), do Diário Ofi-
cial da União. Segundo o coor-
denador-geral de Programas de
Ensino Superior do MEC, Thia-
go Leitão, a medida busca não
prejudicar nenhum aluno.

A lista de espera é mais uma
oportunidade para candidatos
que não foram pré-selecionados
na primeira e segunda  chama-
das conseguirem uma bolsa pelo
programa. Os estudantes são
classificados por curso e turno,
seguindo as notas obtidas no
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2019.

O ProUni ofereceu 252 mil
bolsas integrais e parciais em ins-
tituições particulares de educa-
ção superior. O sistema registrou
mais de 1,5 milhão de inscrições.

De acordo com o edital, os
estudantes que manifestaram in-
teresse em participar da lista de
espera não têm prazo final para
entregar a documentação na ins-

Saúde disponibilizará
teleatendimento para tirar dúvidas

O Ministério da Saúde dis-
ponibilizará um sistema de tele-
atendimento para a população
para responder dúvidas e dar ori-
entações sobre o novo corona-
vírus (Covid-19). A informação
foi dada pelo ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, em en-
trevista coletiva na quarta-feira
(18) no Palácio do Planalto.

“Deveremos ter uma ferra-
menta inovadora para que o bra-
sileiro receba chamada e, ao
manifestar o risco, o sistema
manter o paciente monitorado.
Além disso, empregaremos te-
lemedicina de médico para mé-
dico”, anunciou Mandetta.

Atualmente, o ministério
tem um mecanismo de forneci-
mento de informações pelo nú-
mero 136. O ministro, contudo,

não adiantou como o sistema de
teleatendimento funcionará, o
que deverá ser detalhado até o
fim desta semana.

Testes
O ministro Mandetta tam-

bém informou que os laborató-
rios centrais nas 27 unidades da
federação foram capacitados
para realizar os testes. E que ago-
ra não será necessário remeter
amostras para outros estados, o
que deve acelerar os resultados.

Diante das orientações da
Organização Mundial da Saúde
de testar todos os suspeitos, o
ministro explicou os esforços
para ampliar a estrutura de aná-
lise dos casos.

“Estamos trabalhando com
produção máxima de kits [de tes-

te]. Estamos nos preparando
com as estruturas, uma da Fun-
dação Oswaldo Cruz e outra no
Paraná, e devemos chegar a 1
milhão de kits. Vamos abrir
para outras estruturas produ-
zir também. E se tiver possi-
bilidade de aquisição, pode-
mos adquirir também. Vamos
trabalhar com kits para fazer
diagnóst ico em pacientes
mais difíceis. Teremos teste
de anticorpo para fazer na po-
pulação geral” ,  declarou
Mandetta.

Abastecimento
O ministro alertou para me-

didas de restrição de circulação
de pessoas ou fechamento de
estradas que possam ser adota-
das por governos estaduais e pre-

feituras. A preocupação é que
elas possam causar dificuldade
de acesso a alimentos e outros
bens importantes de consumo
neste momento.

“No caso do fechamento de
estradas, a logística é de inte-
resse nacional. Não adianta fe-
char tudo e faltar o frango que
está pronto para chegar. Segu-
ra uma coisa e desabastece ou-
tra. Se não chegar com o cloro
para por na água, a gente sai do
vírus e cai em problema de qua-
lidade de água. Isso quando for
feito precisa ter ótica mais cen-
tralizada e é isso que está ha-
vendo agora, muitas medidas
mais centralizadas, já que são
típicas de momento de epide-
mia”, defendeu Mandetta.
(Agencia Brasil)

MEC prorroga
período das listas

de espera do Prouni
e do Fies

tituição. “Haverá tempo para que
eles entreguem a documentação
assim que as atividades acadêmi-
cas retornarem à normalidade”,
informou Leitão.

O edital também estabelece
prazo indeterminado para que as
instituições lancem os resulta-
dos de aprovação ou reprovação
no sistema do ProUni.

O mesmo edital  prorroga a
convocação da lista de espera do
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (FIES) por tempo indeter-
minado. “Com isso, os estudan-
tes terão prorrogados os prazos
de cada etapa para a concretiza-
ção do financiamento”, afirmou
o coordenador-geral.

Os estudantes pré-seleciona-
dos na lista de espera do Fies
devem complementar seus dados
na página do programa na inter-
net. Segundo o MEC, os candi-
datos precisam informar dados
bancários, do fiador e do seguro
para pagamento da dívida em
caso de morte. Para que nenhum
estudante seja prejudicado por
eventual fechamento da institui-
ção de ensino, ou da agência ban-
cária, o período dessas etapas
será prorrogado por tempo inde-
terminado. (Agencia Brasil)
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Balanço Patrimonial
Descrição 31/12/2019 31/12/2018

26.500.870,23 33.862.982,38
26.496.709,08 33.853.249,61

 Caixa 1.501,34 1.501,34
 Bancos Conta Movimento 21.049,77 18.853,98
 Bancos Conta Aplicações Financeiras 26.474.157,97 33.832.894,29
Outros Créditos 4.161,15 9.732,77
 Adiantamento a Fornecedores 0,00 5.610,00
 Adiantamento para Viagens 4.161,15 4.122,77

110.855.411,62 71.370.410,36
Imobilizado 2.410.063,35 1.936.573,52
 Imóveis 2.338.609,32 1.876.477,96
 Veículos 35.000,00 35.000,00
 Máquinas e Equipamentos 44.970,00 19.970,00
 Móveis e Utensílios 10.282,99 9.483,89

2.004,91 2.004,91
 (-) Depreciações Acumuladas (20.803,87) (6.363,24)

108.444.500,03 69.432.988,60
56.146.091,69 56.146.091,69

 Equivalência Patrimonial 29.464.223,59 13.286.896,91
22.834.184,75 0,00

848,24 848,24
848,24 848,24

137.356.281,85 105.233.392,74

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
6.534.487,25 14.106.005,73

Compromisso por compra de ações 6.515.144,20 14.097.207,82
Fornecedores Nacionais 6.585,19 -
Cheques a Compensar - 2.500,00
Obrigações Tributárias 3.932,58 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais 8.825,28 6.297,91
Patrimonio Liquido 130.821.794,60 91.127.387,01
Patrimônio Social Acumulado 91.127.387,01 76.166.252,92

39.694.407,59 14.961.134,09
137.356.281,85 105.233.392,74

Demonstrações de Resultados
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta 20.871.500,00 9.508.375,13
Contribuições e Doações 20.871.500,00 9.508.375,13
(-) Doações concedidas (1.622.596,96) (1.417.858,37)
Receitas Líquidas 19.248.903,04 8.090.516,76
Despesas Operacionais 16.078.581,28 4.185.548,91

(252.548,56) (318.244,98)
Despesas Tributárias (63.011,77) (36.284,69)
Equivalência Patrimonial 16.177.326,68 4.540.078,58
Outras Receitas Operacionais 216.814,93 -
Resultado Financeiro Líquido 4.366.923,27 2.685.068,42
Despesas Financeiras (122.627,06) (1.052.618,23)
Receitas Financeiras 4.489.550,33 3.737.686,65

39.694.407,59 14.961.134,09

Demonstrações de Fluxo de Caixa
Descrição 31/12/2019 31/12/2018

 Operacionais: 32.142.901,36 29.057.324,69
Resultado do Exercício 39.694.407,59 14.961.134,09
Depreciações 14.440,63 5.501,50
Resultado do Exercício Ajustado 39.708.848,22 14.966.635,59
Compromisso por compra de ações (7.582.063,62) 14.097.207,82
Fornecedores Nacionais 6.585,19 -
Cheques a Compensar (2.500,00) 1.000,00
Obrigações Trabalhistas 2.527,37 2.214,05
Obrigações Tributárias 3.932,58 -
Adiantamentos 5.571,62 (9.732,77)

- -

Aumento Imobilizado (487.930,46) (319.304,35)

(16.177.326,68) (27.346.891,21)
(22.834.184,75) -

1.391.129,13

33.853.249,61 32.462.120,48
Saldo Atual de Caixa e 

26.496.709,08 33.853.249,61

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição

Patrimonio 
Social 

Acumulado Acumulados
Patrimônio 

Liquido
Saldo em 31/12/2016 39.308.111,49 27.839.835,17 67.147.946,66
Transferência para 
 Patrimônio Social 28.141.687,66 (28.141.687,66) -

301.852,49 301.852,49
Resultado do Exercício 8.716.453,77 8.716.453,77
Saldo em 31/12/2017 67.449.799,15 8.716.453,77 76.166.252,92
Transferência para 
 Patrimônio Social 8.716.453,77 (8.716.453,77) -
Resultado do Exercício 14.961.134,09 14.961.134,09
Saldo em 31/12/2018 76.166.252,92 14.961.134,09 91.127.387,01
Transferência para 
 Patrimônio Social 14.961.134,09 (14.961.134,09) -
Resultado do Exercício 39.694.407,59 39.694.407,59
Saldo em 31/12/2019 91.127.387,01 39.694.407,59 130.821.794,60

Hung Sieh”
de caráter sociocultural, fundada aos 15 dias de maio de 2006, que visa à 

-
-

-

auxílio e solidariedade assistencial, em território nacional ou internacional, 

-
cas Contábeis

-
to dos Auditores Independentes do Brasil e Resoluções do CFC- Conselho 
Federal de Contabilidade, e em especial ainda à Norma Brasileira de Con-

-

até as datas dos balanços; -
monstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias.  Reconhecidos pela Equivalên-
cia Patrimonial. 2.4 - Imposto de renda e contribuição social -

-

segundo o regime de competência, exceto as receitas decorrentes de do-
-

das. 

Descrição
- Valor 

Patrimonial
Total do 

50,00% 12.640.492,76 15.783.398,31 28.423.891,07
Tapecol Sinasa 

51,60% 35.495.754,94 12.462.819,99 47.958.574,93
Minasa TVP 
Alimentos e 

31,98% 3.224.738,24 -392.475,42 2.832.262,82
Minasa Trading 

7,64% 4.785.105,75 1.610.480,71 6.395.586,46
Totais 56.146.091,69 29.464.223,59 85.610.315,28

2019 2018
Caixa 1.501,34 1.501,34
Banco Conta Corrente 21.049,77 18.853,98
Aplicações Financeiras 26.474.157,97 33.832.894,29

26.496.709,08 33.853.249,61
Nota 05. Imobilizado 

2019 2018
Imobilizado 2.410.063,35 1.936.573,52
Imóveis 2.338.609,32 1.876.477,96
Veículos 35.000,00 35.000,00
Máquinas e Equipamentos 44.970,00 19.970,00
Móveis e Utensílios 10.282,99 9.483,89

2.004,91   2.004,91 
(-) Depreciações Acumuladas (20.803,87) (6.363,24)
Nota 06. Compromisso por Compra de Ações

2019 2018
Ações dvs. – Thomaz Katsing Sieh 2.260.137,57 4.520.275,15

2.152.202,02 4.304.404,04
Ações divs. – Paul Kaping Sieh 2.102.804,61 4.205.609,23
Ações divs. – Johnson Kahung Sieh - 1.066.919,40

6.515.144,20 14.097.207,82

Nota 07. Instrumentos Financeiros -
-

e saldos em caixa e bancos apresentam valores de mercado, por represen-
tarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Paulo - SP.
Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da -
cente Maria & Tsu Hung Sieh, que compreendem o balanço patrimonial 

-

as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

 em 31 de dezembro de 

no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-

Responsabili-
 

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
-

-

Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-

que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 

consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Com parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e in-

•

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

-
• Avaliamos a 

-
• Con-

-

-

nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a En-

com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 

www.impacta-brazil.com.br

Ativo Nota explicativa 31/12/19 31/12/18
Circulante  103.304 74.229
Caixa e equivalentes de caixa 3 35.571 7.204
Conta corrente no exterior 3 8.810 10.094
Contas a receber de clientes 4 28.556 24.641
Estoques 5 17.689 29.277
Impostos a recuperar 6 12.058 2.549
Outros ativos  620 464
Não Circulante  155.020 174.842
Impostos a recuperar 6 1.488 2.720
Depósitos judiciais 13 443 474
Imposto de renda e contribuição social diferidos 16 9.325 8.032
Instrumentos fi nanceiros derivativos 17 780 2.787
Outros ativos  390 471
Imobilizado 7 142.594 160.358
Total do Ativo  258.324 249.071

1. Contexto Operacional: A Impacta S.A. Indústria e Comércio (“Compa-
nhia”), localizada no município de Cajamar - SP, foi constituída em 1949 tendo 
como principal objeto a manufatura e comercialização de tubos e bisnagas 
de alumínio e plástico. Os produtos possuem aplicação em diversos segmen-
tos, incluindo o segmento farmacêutico e cosmético, e são comercializados 
nos mercados interno e externo. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras: Declaração de conformidade: As demonstrações fi nanceiras 
anuais foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas 
na Lei das Companhias por Ações e aos pronunciamentos técnicos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na
sua gestão. Base de elaboração: As demonstrações fi nanceiras foram apre-
sentadas em real (R$), que é a moeda funcional da Companhia, e elaboradas 
com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma, conforme 
descrito nas políticas contábeis. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.1. As principais 
políticas contábeis aplicadas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são as seguintes: a) Aplicação de jul-
gamentos, estimativas, premissas e práticas contábeis críticas na elaboração
das demonstrações fi nanceiras. O processo de elaboração das demonstrações 
fi nanceiras envolve a utilização de estimativas. A determinação dessas esti-
mativas levou em consideração experiências de eventos passados e corren-
tes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fatores objetivos e sub-
jetivos. Itens signifi cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: 
1. Vida útil remanescente do ativo imobilizado. 2. Redução do valor recupe-
rável de ativos de vida longa. 3. Mensuração do valor justo de instrumentos 
fi nanceiros. 4. Constituição de provisão para riscos trabalhistas, tributários e 
cíveis. 5. Apuração e quantifi cação de créditos tributários de PIS e COFINS.
6. Análise de realização de imposto de renda e contribuição social diferidos. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores divergentes dos registrados nas demonstrações fi nanceiras devido 
às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas e pre-
missas são revisadas periodicamente pela Administração. b) Instrumentos
fi nanceiros: ativos e passivos fi nanceiros. Os ativos e passivos fi nanceiros são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da 
negociação em que a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. A classifi cação depende da fi nalidade para a qual 
os ativos e passivos fi nanceiros foram adquiridos. 1. Ativos fi nanceiros ao 
valor justo por meio do resultado: Um ativo fi nanceiro é classifi cado pelo 
valor justo por meio do resultado caso seja classifi cado como mantido para 
negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento ini-
cial. Os ativos fi nanceiros são designados pelo valor justo por meio do resul-
tado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra 
e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos 
documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os custos da 
transação são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos fi nanceiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor jus-
to, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em consideração 
qualquer ganho, são reconhecidas no resultado do exercício. A Companhia 
possui os seguintes principais ativos fi nanceiros, mensurados ao valor justo
por meio do resultado: “caixa e equivalentes de caixa, conta corrente no ex-
terior e instrumentos fi nanceiros derivativos”. O valor justo é determinado 
conforme descrito na nota explicativa nº 17. 2. Empréstimos e recebíveis: 
Empréstimos e recebíveis são ativos fi nanceiros com pagamentos fi xos ou 
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhe-
cidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transa-
ção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes. 3. Caixa e
equivalentes de caixa: Compreendem saldos de caixa, depósitos bancários 
à vista, fundos mantidos em contas bancárias e aplicações fi nanceiras. Essas 
aplicações fi nanceiras estão demostradas ao custo, acrescido dos rendimen-
tos auferidos até o fi m de cada exercício, possuem vencimentos inferiores 
a 90 dias, sem prazos fi xados para resgate, com liquidez imediata, e estão 
sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor. 4. Outros passivos 
fi nanceiros: Os outros passivos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo fi nanceiro quan-
do tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Após 
o reconhecimento inicial, os outros passivos fi nanceiros são medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos. A Companhia classi-
fi ca os passivos fi nanceiros não derivativos na categoria de outros passivos fi -

Passivo e Patrimônio Líquido Nota Explicativa 31/12/19 31/12/18
Circulante  117.643 107.845
Fornecedores 8 10.603 12.319
Fornecedores - Risco sacado 8 17.259 20.024
Empréstimos e fi nanciamentos 9 56.126 48.417
Instrumentos fi nanceiros derivativos 17 1.122 278
Obrigações fi scais 10 4.624 2.652
Obrigações sociais e trabalhistas 11 8.344 7.569
Dividendos propostos e juros sobre capital próprio 14 10.951 6.021
Outras contas a pagar  1.601 1.190
Partes relacionadas 12.c 7.013 9.375
Não Circulante  49.344 46.355
Empréstimos e fi nanciamentos 9 48.978 45.692
Provisão para riscos 13 366 663
Patrimônio Líquido  91.337 94.871
Capital social 15 56.072 56.072
Reservas de lucros  35.265 38.799
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  258.324 249.071

nanceiros. Tais passivos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. A Companhia 
tem os seguintes passivos fi nanceiros nesta classifi cação: fornecedores, ou-
tras contas a pagar e empréstimos e fi nanciamentos. 5. Passivos fi nanceiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado: São os passivos fi nan-
ceiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados 
ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de 
receitas e despesas a fi m de se obter informação contábil mais relevante e 
consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respec-
tivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente 
dos valores justos, a contrapartida é o resultado. O valor justo é determinado 
conforme descrito na nota explicativa nº 17. a) Instrumentos fi nanceiros deri-
vativos. A Companhia possui instrumentos fi nanceiros derivativos para admi-
nistrar sua exposição a riscos de taxa de juros e câmbio, incluindo contratos 
de câmbio a termo, “swaps” de taxa de juros e de moedas. A nota explicativa 
nº 17 inclui as divulgações sobre os instrumentos fi nanceiros derivativos.
Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de con-
tratação e posteriormente remensurados pelo valor justo no encerramento 
do exercício. Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado.
b) Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira. Os ativos e pas-
sivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para 
a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos 
respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e as perdas resultantes da atu-
alização desses ativos ou passivos, verifi cados entre a taxa de câmbio vigente 
na data da transação e nos encerramentos dos períodos, são reconhecidos 
como variação cambial ativa ou passiva no resultado. c) Imobilizado: É apre-
sentado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada e perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. Quando partes 
signifi cativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia reconhece 
essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específi ca.
Da mesma forma, quando uma inspeção relevante for feita, o seu custo é re-
conhecido no valor contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimen-
to forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção são 
reconhecidos na demonstração do resultado, quando incorridos. A deprecia-
ção é calculada de forma linear, a taxas que levam em consideração a vida 
útil remanescente estimada dos bens, de acordo com as taxas mencionadas 
na nota explicativa nº 7. Um item de imobilizado é baixado quando vendido 
ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou 
venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) 
são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for 
baixado. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”).
A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identifi cadas 
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável é constituída provisão 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
Os ativos intangíveis com vida útil indefi nida têm a recuperação do seu valor 
testada anualmente independentemente de haver indicadores de perda de 
valor. d) Reconhecimento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo 
da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas 
de descontos comerciais e/ou bonifi cações concedidos ao comprador e 
outras deduções similares. A receita de venda de produtos é reconhecida 
quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: • A Companhia trans-
fere ao comprador os riscos e benefícios signifi cativos relacionados à proprie-
dade dos produtos. • A Companhia não mantém envolvimento permanente 
na gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à pro-
priedade, nem controle efetivo sobre tais produtos. • O valor da receita pode
ser mensurado confi avelmente. • É provável que os benefícios econômicos 
associados à transação fl uam para a Companhia. • Os custos incorridos ou a 
incorrer relacionados à venda podem ser mensurados confi avelmente. • Apli-
ca deduções sobre as vendas para a parcela a qual estima-se que não são ge-
rados benefícios econômicos para a Companhia. e) Contas a receber de clien-
tes e provisão para perdas de crédito esperadas: f) As contas a receber são 
registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representa-
tivos desses créditos e ajustadas a valor presente, quando aplicável e relevan-
te: Quando julgado necessário pela Administração e seguindo os conceitos 
do CPC 48, é registrada provisão para perdas de crédito esperadas, constitu-
ída com base em análise das contas a receber e em montante considerado 
sufi ciente pela Administração para cobrir prováveis perdas na sua realização: 
g) Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetá-
rios de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajus-
tados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos 
monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado 

relevante em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. 
Para fi ns de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é 
calculado levando em consideração os fl uxos de caixa contratuais e a taxa de 
juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a 
Companhia concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos mo-
netários circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demonstra-
ções fi nanceiras tomadas em conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum 
ajuste. h) Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, 
não excedendo o seu valor líquido realizável. 1. Matérias-primas: custo de 
aquisição, seguindo o custo médio. 2. Produtos acabados e em elaboração: 
custo dos materiais diretos, mão-de-obra e uma parcela proporcional das 
despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade operacional 
normal. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são 
constituídas quando consideradas necessárias pela Administração da Com-
panhia. i) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefí-
cios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo 
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cam-
biais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classifi cados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
j) Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) 
resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de 
forma confi ável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como 
provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar 
a obrigação no fi m de cada exercício apresentado, considerando os riscos 
e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com 
base nos fl uxos de caixa estimados para liquidá-los, seu valor contábil cor-
responde ao valor presente desses fl uxos de caixa (em que o efeito do valor 
temporal do dinheiro é relevante). Quando a Administração da Companhia 
espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em parte, 
esse ativo é reconhecido somente quando sua realização for considerada 
líquida e certa, sem haver a constituição de ativos sob cenários de incerteza.
A provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis está registrada de acor-
do com a avaliação de risco (perdas prováveis) efetuada pela Administração 
da Companhia, em conjunto com os seus consultores jurídicos, inclusive 
quanto à sua classifi cação no longo prazo. k) Imposto de renda e contribui-
ção social sobre o lucro líquido: O imposto de renda é calculado com base 
na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$240 ao ano e a contribuição social sobre o lucro líquido pela 
alíquota de 9% sobre a base tributável. O imposto de renda diferido é calcula-
do sobre todas as diferenças temporárias, inclusive aquelas decorrentes das 
mudanças das práticas contábeis. Os ativos diferidos de imposto de renda e 
contribuição social são reconhecidos, contabilmente, com base na extensão 
em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para uso 
quando do efetivo pagamento e/ou realização das referidas adições, momen-

to em que estas se tornarão dedutíveis na apuração dos referidos tributos.
O imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com 
itens reconhecidos diretamente no patrimônio. l) Pronunciamentos contá-
beis e interpretações: CPC 06 - “Leasing” - Essa norma requer um único mode-
lo de contabilização de “lease”, em que todos os contratos são reconhecidos 
nos balanços das arrendatárias (ativo pelo direito de uso e passivo pela obri-
gação fi nanceira); desta forma, não se faz necessária análise das características 
do contrato para classifi cação entre fi nanceiro ou operacional. Em vigor para 
períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A Sociedade es-
timou a extensão do novo pronunciamento e não identifi cou impactos desse 
novo pronunciamento e interpretação em suas demonstrações fi nanceiras. 
ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro” - a Socie-
dade avaliou a nova norma e não identifi cou tratamentos tributários incertos 
que possam futuramente ser entendidos pela autoridade fi scal de forma di-
ferente e, consequentemente, afetar a contabilização do tributo corrente ou 
diferido ativo ou passivo da Companhia. Não há outras normas ou interpreta-
ções emitidas e ainda não adotadas que possam ter impacto signifi cativo no 
resultado do exercício ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

Paulo Eric Haegler - Diretor
Sergio Teixeira Rolão - Diretor Gerente
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Rodrigo Neroni Coelho - Contador - CRC 1SP 252.839/O-5

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da Impacta S.A. Indústria e Comércio - Ca-
jamar - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Impacta 
S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da Impacta S.A. Indústria e Comércio em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício 
fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Deloitte Touche Tohmatsu Fabiano Ricardo Tessitore
Auditores Independentes Contador
CRC n° 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 216451/O-1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras e estará arquivada e disponivel na sede da empresa.

Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado Abrangente
 31/12/19 31/12/18
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício 2.266 (6.883)
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício 2.266 (6.883)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Nota Explicativa 31/12/19 31/12/18
Receita Operacional Líquida 18 281.624 259.125
Custo dos Produtos Vendidos 19 (249.935) (233.981)
Lucro Bruto  31.689 25.144
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas 20 (2.804) (3.429)
Despesas administrativas 21 (20.109) (17.072)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 22 4.193 3.143
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro  12.969 7.786
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 23 10.834 6.215
Despesas fi nanceiras 23 (18.494) (15.105)
Variação cambial líquida 23 (4.152) (8.476)
Total do resultado fi nanceiro  (11.812) (17.366)
Lucros (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL  1.157 (9.580)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes 16 (184) -
Diferidos 16 1.293 2.697
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício  2.266 (6.883)
Prejuízo (Lucro) Básico e 
 Diluído por Ação em R$ 15.D 1,75 (5,30)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/19 31/12/18
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 2.266 (6.883)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) ao
 caixa gerado pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.293) (2.697)
Baixa do ativo imobilizado 122 53
Depreciação 25.098 26.304
Juros e variações cambiais / monetárias 12.313 18.725
Provisão para riscos 257 127
Provisão para perdas nos estoques 1.000
Variação nos ativos operacionais:
Conta corrente no exterior 1.284 (2.785)
Contas a receber de clientes (5.410) 6.342
Estoques 10.588 (13.254)
Impostos a recuperar (8.277) 1.545
Depósitos judiciais 31 (125)
Outros ativos (75) 283
Variação nos passivos operacionais:
Fornecedores (1.723) 2.137
Obrigações fi scais 1.465 (2.471)
Obrigações sociais e trabalhistas 775 (173)
Provisão para riscos (554) (550)
Outras contas a pagar 411 107
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 38.278 26.685
Imposto de renda e contribuição social pagos (363) (304)
Juros pagos (9.081) (8.556)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 28.834 17.825
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (7.456) (8.857)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.456) (8.857)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captações de empréstimos e fi nanciamentos 124.863 31.857
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos-principal (115.137) (32.229)
Partes relacionadas (2.737) (5.436)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento 6.989 (5.808)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 28.367 3.160
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 7.204 4.044
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 35.571 7.204

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Reservas de lucros
  Capital Reserva Retenção Total reservas Lucros (prejuízos)
 Nota explicativa social legal de lucros de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  56.072 1.141 44.541 45.682 - 101.754
Prejuízo do exercício  - - - - (6.883) (6.883)
Destinações do resultado do exercício:
Absorção de prejuízos com reserva de lucros  - - (6.883) (6.883) 6.883 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  56.072 1.141 37.658 38.799 - 94.871
Lucro líquido do exercício  - - - - 2.266 2.266
Constituição de reserva legal 14 - 113 - 113 (113) -
Destinações do resultado do exercício:
Juros sobre capital próprio:
A distribuir 14 - - (3.647) (3.647) (2.153) (5.800)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  56.072 1.254 34.011 35.265 - 91.337

Impacta S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF n° 61.194.494/0001-87

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação em R$)

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Gregório
Allegri, 100,
APARTAMENT O 97, BLOCO 2, 9° ANDAR, V ila das Belezas, São Paulo - SP, CEP:
05842-070
1º leilão 24/03/2020 a partir das 15:30 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 15:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 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.
Mutuários:
MAURICIO FALCONE CUNHA, CPF 074.411.768-24
MARIA MARGARETH CARLOS SOARES ,CPF 991.193.668-68
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel.(11)3285-4559  ou  Rua Araci, Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva,
SP, CEP: 13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
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FOSFANIL S.A. “EM LIQUIDAÇÃO” - CNPJ/MF nº 
33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786 - Aviso 
de Convocação - Ficam convidados os Srs. Acionistas 
da Fosfanil S.A.- “Em Liquidação” para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no pró-
ximo dia 31.03.2020, às 15:00 horas, na sede social, na 
Avenida Ibirapuera, 2.033, 4º andar, conjuntos 41 e 42, 
Moema, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação do relatório e do 
balanço do estado de liquidação relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019. Encontram-se à dispo-
sição dos Srs. Acionistas, na sede social da companhia, 
o relatório e o balanço acima mencionados relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2019. São Paulo, 13 de 
março de 2020.  Eric Pierre Paul Schmitt - Liquidante

UPBUS Qualidade em Transportes S.A.
CNPJ 20.589.268/0001-18

Edital de Convocação para AGO
O Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes 
S.A. - CNPJ 20.589.268/0001-18, no uso de suas 
atribuições, convoca todos acionistas para AGO a realizar-se 
em vinte e quatro de abril do ano de dois mil e vinte na 
Avenida Augusto Antunes nº 816 - Limoeiro - 
Capital - SP, iniciando-se os trabalhos às 10h00 em 
primeira convocação, ou na falta de quórum necessário às 
11h00 em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar sobre as demonstrações contábeis e fi nanceiras 
fi ndas em 31/12/2019. 2 - Assuntos de interesse dos 
acionistas e da empresa. SP, 18/03/2020.

Ubiratan Antonio da Cunha
Presidente da UPBUS Qualidade em Transportes S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002035-17.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre David Malfatti, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ADALGISA SILVA, Brasileiro, Casada, Sem Profissão Definida, com endereço à 
Rua Porta do Prado, 05, Parque Novo Santo Amaro, CEP 05874-130, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Divórcio Litigioso por parte de José Cláudio Macedo da Silva, alegando em síntese: que deseja se divorciar. 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 contes-
tada 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 06 de março de 2020.   [19,20] 

ADESTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 10.579.583/0001-00 NIRE 35.224.723.706

RERRATIFICAÇÃO DE 13ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Em 14/02/2020, os sócios da Adeste Participações e Empreendimentos Ltda., CNPJ/MF nº 10.579.583/0001-00 e NIRE 35.224.723.706 
(Sociedade), aprovaram a rerratificação de sua 13ª alteração contratual, datada de 20 de dezembro de 2019, arquivada na JUCESP sob nº 6.281/20-5 
em sessão de 9 de janeiro de 2020, de forma a retificar o aumento de capital aprovado em decorrência da conferência da totalidade das quotas 
detidas pelos sócios da Kienast & Kratschmer Ltda. e Adeste Indústria de Produtos Animais Ltda. para a Sociedade. Referido aumento de capital 
de R$ 54.272.139,00, erroneamente para o valor de R$ 72.750.548,00, deveria constar o valor final correto para R$ 69.164.644,00, mediante a 
subscrição de 14.892.505 quotas. As demais deliberações de referido ato societário foram ratificadas.
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Living Pêssego Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.610.186/0001-01 - NIRE 35.227.296.388

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, às 10h, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 3.000.000,00, por serem considerados 
excessivos, mediante o cancelamento de 3.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia 
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital 
excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$ 7.752.275,00 para R$ 4.752.275,00, dividido em 4.752.275 
quotas. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Amparo Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ: 11.371.115/0001-09 - NIRE: 35.223.874.506

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, às 10h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 13.000.000,00 por serem considerados 
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 13.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição 
do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 48.242.557,00 para R$ 35.242.557,00, dividido em 
35.242.557 quotas. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. 
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por  Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 16.736.489/0001-02 - NIRE 35.226.802.301

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 5.409.996,00, sendo R$ 2.309.996,00 direcionados a 
absorção de prejuízos e R$ 3.100.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 
5.409.996 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a 
qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda 
corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital de R$ 29.954.322,00 para R$ 
24.544.326,00, dividido em 24.544.326 quotas. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos 
necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por  Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Salazares Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.587.531/0001-25 - NIRE 35.227.295.608

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, às 10h, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas:  Redução do capital social em R$ 1.000.000,00 por serem considerados 
excessivos, mediante o cancelamento de 1.000.000  quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital 
excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$ 8.232.719,00 para R$ 7.232.719,00, dividido em 7.232.719 
quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São 
Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Dona Margarida II Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.610.283/0001-96 - NIRE 35.227.296.272

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 25.000.000,00, considerados 
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 25.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas 
da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do 
valor das quotas canceladas, passando o capital de R$ 41.653.949,00, para R$ 16.653.949,00, dividido em 16.653.949 
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº
23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de AGE Realizada em 12/9/19. 12/9/19, às 12h, na sede social. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: 1. O aumento do
capital social de R$36.364.050,00, para R$38.864.050,00, um aumento efetivo, de R$2.500.000,00, mediante emissão de 2.500.000 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por ação. 1.1. As ações
ora emitidas são totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, CNPJ/
ME nº 10.912.885/0001-59, representado por sua administradora, a Pátria Investimentos Ltda., CNPJ/ME nº 12.461.756/0001-17, representada,
pelos seus diretores, os Srs. Antonio Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun, e serão integralizadas em moeda corrente nacional em até
15 meses, conforme o Boletim de Subscrição que integra esta ata como Anexo I. 1.2. A subscrição ora deliberada ocorreu com a devida anuência da
acionista Pátria Investimentos Ltda., que renunciou ao seu direito de preferência de subscrição das novas ações. 2. Em razão do presente aumento
do capital social, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social fi ca alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social
totalmente subscrito da Companhia é de R$38.864.050,00, representados por (a) 38.864.049 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (b)
1 ação preferencial, nominativa e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 541.229/19-9 em 10/10/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº
23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 7/4/16. 7/4/16, às 9h45, na sede social. Presença: Totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Fauze Barreto Antun - Secretário. Deliberações:
Nos termos do Artigo 10º, §5º, inciso (iii), do Estatuto Social, resolvem os Conselheiros aprovar a abertura de nova fi lial, a ser localizada
em Itaiaia/RJ, Avenida Industrial Alda Bernardes Faria e Silva, 1.881 - Portaria A, CEP 27580-000, a qual será denominada Filial 1, onde
serão desenvolvidas as atividades de escritório administrativo da Companhia, fi cando a administração da mesma autorizada a adotar
todas as providências necessárias junto aos órgãos públicos para implementação da deliberação acima e obtenção das devidas inscrições
e licenças. Nada mais. JUCESP nº 180.703/16-0 em 28/4/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº
23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de AGOE Realizada em 29/4/16. 29/4/16, às 18h, na sede social. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: Em AGO: 1. Aprovadas a pres-
tação de contas dos administradores, e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15. 2. Em razão do resultado
fi nal do exercício de 2015, foi deliberado que não haverá distribuição de lucros e dividendos. 3. Reeleitos para compor o Conselho de Administração,
para um novo mandato de 1 ano, até 30/4/17: (i) Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; (ii) Fauze Barreto Antun - Vice-Presidente; e (iii) Alexandre
Borensztein - Conselheiro. Os conselheiros ora reeleitos foram, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o
exercício de suas funções, a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a administração. 4. A remuneração global
anual dos administradores estará limitada à quantia de R$1.000,00 ao ano e que os administradores não terão participação nos lucros. Em AGE: 5. Foi
aprovada a prorrogação do prazo de integralização do capital social, cujo aumento foi deliberado na AGE de 24/11/15, registrada perante a JUCESP sob
nº 33.998/16-4, em 20/1/16, passando o novo prazo de integralização a vigorar até a data de realização da AGO que examinar as demonstrações fi nan-
ceiras relativas ao encerramento do exercício social de 31/12/16. Nada mais. JUCESP nº 490.440/16-2 em 17/11/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 29/4/16. 29/4/16, às 17h30, na sede social. Presença:
Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações:
Aprovaram, por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, até 30/4/17, a saber: (i) Helmut
José Ferraz Fladt - Diretor Presidente; (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Vice-Presidente; e (iii) Reginaldo Angelo da Silva - Diretor
Financeiro. Os Diretores ora reeleitos foram, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de
Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., para o
exercício de suas funções, a qual declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. Nada mais.
JUCESP nº 358.904/16-0 em 12/8/16. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.
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Entidades: Banco
Central agiu na

direção correta ao
reduzir juros

O corte de 0,5 ponto percentual da Taxa Selic  – juros básicos
da economia – foi correto e necessário, avaliam entidades do setor
produtivo. Parte das entidades, no entanto, pedem cortes mais
agressivos para conter os efeitos da pandemia do coronavírus
sobre a economia.

Para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o Banco
Central (BC) agiu de forma correta ao acompanhar os principais
Bancos Centrais mundiais e reduzir a taxa Selic. A associação, no
entanto, considerou que a autoridade monetária não foi tão ousa-
da como o Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados
Unidos, que zerou os juros básicos norte-americanos.

“Embora não tenha sido tão radical quanto o que foi feito nos
Estados Unidos, o corte dos juros no Brasil pode ajudar neste
momento de incerteza provocado pela pandemia de coronavírus,
podendo diminuir a alta do dólar e a instabilidade da bolsa”, anali-
sa a ACSP em comunicado.

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o corte de 0,5
ponto percentual vai no sentido correto. Entretanto, a entidade
avalia que o impacto da Covid-19 sobre a atividade econômica
nacional e mundial exige um afrouxamento monetário mais agressi-
vo por parte do Banco Central brasileiro.

“Há necessidade de reduções adicionais da Selic. A medida
tem impacto direto sobre a situação financeira das empresas, que
tende a se deteriorar durante o período pela queda na produção e
nas vendas devido às restrições de circulação preventivas”, afir-
mou em comunicado o presidente da CNI, Robson Braga de
Andrade.

A confederação ressaltou que as projeções de inflação no Bra-
sil estão abaixo do centro da meta de 4% estabelecida pelo Conse-
lho Monetário Nacional para este ano. Para a CNI, isso abre espa-
ço para novos cortes nos próximos meses. (Agencia Brasil)

www.jornalodiasp.com.br
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Florianópolis transferido para julho
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Scheidt adapta
treinos em sua casa

na Itália

Robert Scheidt

O novo coronavírus tem
obrigado atletas a ficar em
casa em todo o mundo. O bi-
campeão olímpico Robert
Scheidt, que mora da Itália,
um dos países mais atingidos
pela pandemia é um desses
atletas. Contudo, mesmo con-
finado, o velejador não aban-
dona os treinos visando a
Olimpíada de Tóquio, marca-
da para julho. Mesmo com o
risco de cancelamento dos
Jogos, segue firme na prepa-
ração física e na luta para po-
der velejar nesse período.
“Não tenho podido ir para a
água porque existe uma proi-
bição quanto a atividades ex-
ternas. Mas estou tentando
viabilizar uma permissão com
uma carta do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro”, conta.

Se tudo der certo, Scheidt
volta a colocar seu laser nas
águas do Lago Di Garda, pra-
ticamente no quintal de sua
casa, na cidade de Torbole.
Enquanto isso, divide o tem-
po entre os treinos físicos
adaptados dentro de casa e a
mulher , Gintare, e os dois fi-
lhos, Erik e Lukas. “Essa é
uma situação sem preceden-
tes na historia mundial e no
olimpismo. Provavelmente
não teremos mais nenhuma
competição até os Jogos e
isso coloca todo mundo em
um nível de igualdade. Todos
chegarão sem ritmo de rega-
ta. Ao mesmo tempo, isso é
uma oportunidade para quem
souber aproveitar bem esse

período para se preparar da
melhor forma possível. É o
que estou fazendo, tocando
em frente”, afirmou o maior
medalhista olímpico do Bra-
sil, com cinco pódios, que
é patrocinado pelo Banco do
Brasil e Rolex e que conta
com o apoio do COB e CB-
Vela.

Para Scheidt, o momento
não é de especular se os Jo-
gos Olímpicos serão ou não
cancelados. Mas de trabalhar
com o foco em julho, já que,
oficialmente, o evento ainda
está mantido para a data ori-
ginal. “Em termos globais,
tudo isso é muito ruim. E no
esporte não é diferente, mas
é uma situação que não pos-
so controlar. Assim, sigo na
luta para fazer o máximo pos-
sível, com treinos físicos em
casa, adaptando o que posso
para manter o condiciona-
mento, tônus muscular, for-
ça e flexibilidade”, completa
o bicampeão olímpico, que
deveria embarcar na quinta-
feira passada (12) para duas
semanas de treinos na Espa-
nha, antes de disputar o tra-
dicional 51º Troféu Princesa
Sofia, a partir do próximo dia
25, em Palma de Mallorca,
mas foi obrigado a cancelar
a viagem. “Vou ficar na Itália
com a minha família. Nem um
retorno ao Brasil é cogitado,
pois existe o risco de não
conseguir voltar, sem falar
nas necessidades de quaren-
tena”, completa.

Bicampeão olímpico adapta trabalho físico enquanto
tenta uma autorização para velejar no Lago Di Garda.
Para isso, espera contar com a ajuda de uma carta do
COB junto às autoridades italianas, que restringes
atividades externas no país

Prova será no dia 12, na Praia dos Ingleses

Itaú BBA IRONMAN 70.3 Florianópolis

A saúde e o bem-estar dos
atletas é uma das principais pre-
ocupações da Unlimited Sports
em todas suas provas. A empresa
segue e continuará seguindo as
determinações das Agências de
Saúde Pública e órgãos compe-
tentes no que diz respeito ao
COVID-19. Assim sendo, co-
munica que o Itaú BBA IRON-
MAN 70.3 Florianópolis, ante-
riormente previsto para o dia 26
de abril, foi transferido para o dia
12 de julho.

As inscrições feitas anterior-
mente estão automaticamente
transferidas para a nova data. Po-
rém, para aqueles que a mudança
não será possível, a organização
oferece transferências sem cus-
to extra para outras três etapas da
temporada: Itaú BBA IRONMAN
70.3 Rio de Janeiro, em 21 de
junho; Itaú BBA IRONMAN 70.3
Maceió, em 2 de agosto; e Itaú
BBA IRONMAN 70.3 Fortaleza,

em 22 de novembro.
Os pedidos devem ser feitos

pelo e-mail
contato@unlimitedsports.com.br
até 31 de março de 2020. A par-
tir desta data, não serão aceitas
nenhuma solicitação de transfe-
rência para outra prova.

“Nossa equipe tem trabalha-

do incessantemente nestes últi-
mos dias para alinhar todas as
variáveis com o intuito de cau-
sar o menor impacto possível na
rotina e no planejamento dos tri-
atletas. Estamos todos vivencian-
do um período inédito na histó-
ria do país e do mundo. É um
comprometimento da Unlimited

Sports atravessar esse momento
de forma muito profissional e
atenta às necessidades da comu-
nidade esportiva”, comenta Car-
los Galvão, CEO da Unlimited
Sports e triatleta.

A Unlimited Sports enten-
de que esta é uma situação
frustrante. Caso os atletas te-
nham alguma dúvida, os mes-
mos devem entrar em contato
pelo  e-mai l
contato@unlimitedsports.com.br.

O Itaú BBA IRONMAN®
70.3 Florianópolis é organiza-
do pela Unlimited Sports e
real izado pela  Associação
Brasileira Esportiva Social e
Cultural Endurance (ABEE). O
patrocínio é de Itaú BBA,
Track&Field e Omint, com
apoio de Trek, Pedialyte e
Care Club, Probiótica, Kiné-
sio Sports e Lindoya. Mais in-
formações  no s i te oficial:
www.ironmanbrasil.com.br
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Maratona de São Paulo - 2020
São Paulo Marathon

NOTA OFICIAL 3

Maratona de São Paulo

Considerando o decreto do
Governador do Estado de São
Paulo e as determinações do
Prefeito da Cidade de São Pau-
lo, bem como recomendações

dos órgãos públicos competen-
tes e o cenário atual - suspenden-
do, adiando ou cancelando even-
tos com aglomerações na Cida-
de, Estado e País, bem como em

vários países – informamos que
a Maratona de São Paulo – 2020
– São Paulo Marathon, como
anunciado, foi transferida para o
segundo semestre.

Após entendimentos com a
Prefeitura, através da Secretaria
de Esportes, a prova será realiza-
da no dia 2 de novembro, segun-
da-feira, feriado nacional. Esse
cuidado aconteceu em razão da
prova envolver diversas áreas da
cidade, contar com uma expo
aberta ao público e a participação
de atletas de vários países que
visitam o Brasil e a Cidade.

Vale ressaltar que as inscri-
ções continuam válidas. O per-
curso está mantido, com largada
no Pacaembu e a chegada no Ibi-
rapuera, e largada será mais cedo,
proporcionando melhores condi-

ções para o desempenho dos
atletas e a adequação à dinâmica
da cidade.

A organização, acatando as
determinações do Governador
do Estado de São Paulo e as de-
terminações do Prefeito da Ci-
dade de São Paulo, bem como
recomendações dos órgãos pú-
blicos competentes, está atenta
a esses movimentos, priorizan-
do o bem-estar de seus atletas,
colaboradores, prestadores de
serviços, entidades e pessoas que
trabalham pelo esporte.

Atualizações serão publica-
das o mais breve possível no site
da Maratona, através de nossa
assessoria de imprensa e nas mí-
dias sociais da Yescom.
faleconosco@yescom.com.br;
www.maratonadesaopaulo.com.br
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22º Rally RN 1500 será remarcado
Em cumprimento às deter-

minações do Ministério da Saú-
de, das Secretarias de Governo
dos estados da Paraíba e Rio
Grande do Norte, das Prefeitu-
ras Municipais, da Confederação
Brasileira de Automobilismo
(CBA) e de acordo com a Co-
missão Nacional de Rally da
Confederação Brasileira de Mo-
tociclismo (CBM), o 22º Rally
RN 1500, programado para o
período de 21 a 25 de abril, foi
adiado. Divulgaremos uma nova
data assim que se encerrem os
protocolos de prevenção.

A organização ressalta a pre-
ocupação com o bem-estar de
todos os envolvidos no evento,
público, pilotos, navegadores,
imprensa, organização, prestado-

res de serviço e parceiros.
Dessa forma, a KTC Produ-

ções segue atenta a tudo que está
acontecendo e seguirá todas as
determinações da Organização
Mundial de Saúde e autoridades
sanitárias brasileiras, necessári-
as para impedir a contaminação
e propagação pelo coronavírus
(Convid-19).

Entendemos o momento di-
fícil imposto a todos pelo coro-
navírus e pedimos a compreen-
são dos competidores, mas acre-
ditamos que o momento é de
compromisso coletivo, de res-
ponsabilidade social. Mais infor-
mações no
www.rallyrn1500.com.br
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Rally RN 1500
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimação do executado L C C LOCBRAS COM EVENTOS E PROMOCOES LTDA (CNPJ nº 00001995/0001-05) expedido nos autos da Execução Fiscal, Processo nº. 0000858-29.2002.8.26.0659, ajuizado pelo exequente FAZENDA FEDERAL. O (A) Dr. (a) 
Euzy Lopes Feijó Liberatti, Juiz (a) de Direito da Vara Cível do Foro da Comarca de Vinhedo /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 
e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 
14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem 
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. 10 Containers metálicos, medindo 2,30 X 6,30 X 2,60, para sanitários, com repartições 
para oito wcs, cada; que se encontram desmontados, face a fi rma estar paralisada. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem móvel e para intimação de GERALDO MAGELA DE PAULA (CPF 153.875.188-72), ANTÔNIO FAHIM BOU HABIB (CPF 004.350.608-99), a coproprietária CIRLENE e demais interessados, expedido nos autos da ação de Embargos de Terceiro 
- Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens – Proc. 0012491-94.2005.8.26.0606 (606.01.2005.012491) – Ajuizada por JOSÉ FAHIM BOU HABIB. O Dr. Wellington Urbano Marinho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Suzano/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com 
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 15/04/2020 às 
14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito: 
50% do veículo marca FIAT/BRAVO SPORTING 1.8, ANO/MODELO 2014, BRANCO, registrado no nome de Cirlene Benvenuto de Paula. Localização: Rua José Aff onso José Pessoa, 235, Parque do Colégio, Suzano/SP. AVALIAÇÃO: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) em agosto de 2017, que será 
atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico OS DIREITO DE BEM IMÓVEL e para intimação dos executados EDUARDO AUGUSTO VAMPRÉ DO NASCIMENTO (CPF nº 075.240.248-00); PLINIO AUGUSTO VAMPRÉ DO NASCIMENTO (CPF nº 136.467.868-33) bem como sua mulher, 
na qualidade de coproprietária e executada ANNA THEREZA SIEBERT VAMPRÉ DO NASCIMENTO (CPF nº 032.507.668-52), bem como os alienante fi duciários SERGIO MARCONDES CESAR DE ARAUJO LOPES (CPF nº 115.112.378-13) e CRISTINA PANICO DE ARAUJO LOPES (CPF nº 
122.252.148-24) expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 1050725-11.2016.8.26.0100, ajuizada por RUSCA BELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 64.908.833/0001-38). A Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade, Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro 
Central de São Paulo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto da matrícula 33.674, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 1.701.407,75 (Um milhão setecentos e um mil 
quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme atualização pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª, 2ª e 3ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bens e para intimação das recuperandas TRANSVALCO TRANSPORTES LTDA (CNPJ nº 53.798.229/0001-80), e WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA (CNPJ nº 09.029.126/0001-63) na pessoa de sua administradora judicial LASPRO 
CONSULTORES LTDA (CNPJ nº 22.223.371/0001-75), e demais interessados, expedido nos autos da Falência, Processo nº. 1000153-96.2015.8.26.0549. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
já designado para a 2ª Praça com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 40% (quarenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1: 2 Cavalos Mecânico Volvo FH 400 6X47, branca, 2008 - S/ manutenção, placas DBL – 3070, DBL - 3001. Avaliação da unidade: R$ 12.735,00. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 25.470,00. LOTE 2: 1 Cavalo Mecânico 
Volvo FH12 420T, branca, 2002 - manutenção complexa, placa BTB - 9150. AVALIAÇÃO: R$ 31.725,00. LOTE 3: 1 Cavalo Mecânico Volvo NH12 380 4X2T, branca, 2002 - manutenção simples/ complexa, placa BTB - 9147. AVALIAÇÃO: R$ 46.800,00. LOTE 4: 1 Cavalo Mecânico IVECO E 450 E 37T, 
branca, 2003 - manutenção complexa, placa BTB - 9179. AVALIAÇÃO:  R$ 19.575,00. LOTE 5: 1 Cavalo Mecânico IVECO STRALIS HD5705 42T, branca, 2006 - S/ manutenção, placa NFY - 9640. AVALIAÇÃO: R$ 11.700,00. LOTE 6: PICK-UP FIORINO FIAT, placa BLG – 7854. AVALIAÇÃO: R$ 650,00. 
OTE 7: 1 FIAT STRADA WORKING, branca, 2014/2015 - manutenção simples/ complexa, placa FVK - 6556. AVALIAÇÃO: R$ 14.950,00. LOTE 8: 1 FIAT STRADA FIRE FLEX, PRATA, 2010, placa DKO – 7374. AVALIAÇÃO: R$ 9.100,00. LOTE 9: 1 VW GOL 1.0 g4, prata, 2 portas, 2009/2010 - S/ 
manutenção, placa DKO - 7214. AVALIAÇÃO: R$ 1.850,00. LOTE 10: VW GOL 1.0 g4, branco, 4 portas, 2011/2012, placa EFY – 9336. AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00. LOTE 11: 1 VW GOL SPECIAL, cinza, 1998/1999 - S/ manutenção, placa COP - 2677. AVALIAÇÃO: R$ 600,00. LOTE 12: 12 Carretas NOMA, 
Florestal - S/ manutenção, placas EFO – 4431, DBL – 3038, EFO – 4467, EFO – 4468, DBL – 3018, EFO – 4465, EFO – 4485, EJW – 5316, EFO – 4486, EFO – 4461, EFO – 4464, DBL – 3008. Avaliação da unidade: R$ 1.800,00. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 21.600,00. LOTE 13: 1 Carreta NOMA, canavieira, 
placa EJW – 5441. AVALIAÇÃO: R$ 8.100,00. LOTE 14: 9 Carretas RANDON, fl orestal - S/ manutenção placas GXM – 1335, EFO – 4381, EFO – 4379, EFO – 4372, EFO – 4383, EFO – 4386, EFO – 4369, EFO – 4387, EFO – 4394. Avaliação da unidade: R$ 3.000,00. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 27.000,00. 
LOTE 15: 5 Pás carregadeira p/ Trator. Avaliação da unidade: R$ 3.300,00. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 16.500,00. LOTE 16: 1 Aparelho Micro-Ondas Panasonic. AVALIAÇÃO R$ 170,00. LOTE 17: 1 Bancada para serra Policorte. AVALIAÇÃO: R$ 273,00. LOTE 18: 1 Notebook SIM + AVALIAÇÃO: 0,00
Edital de 1ª e 2ª Praça do direito de bem imóvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ DE PAULO SOUZA, representado pelos seus herdeiros KENNY ROGERS RIBEIRO SOUZA (CPF nº 316.304.778-50), MICHAEL NIGHT RIBEIRO SOUZA (CPF nº 330.634.938-94), bem 
como do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0117041-32.2007.8.26.0005, ajuizado pelo exequente CONDOMÍNIO BOSQUE DO ITAIM (CNPJ nº 68.475.342/0001-00). A Dra. Lucilia Alcione Prata, Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível Regional do Foro de São Miguel Paulista /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no 
dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 96.412 e 96.413 do 12° CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 170.256,03 (cento e setenta mil, 
duzentos e cinquenta e seis reais e três centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado ALBERTINO DOS SANTOS ALMEIDA (CPF nº 906.720.388-20), r s/mulher coproprietária GIRLENE OLIVEIRA LEÃO ALMEIDA (CPF nº 251.126.688-14), expedido nos autos da Execução, 
Processo nº 0128377-78.2003.8.26.0100/01, ajuizada por PAULO EDUARDO BARATA DA SILVEIRA (CPF 212.896.178-56). O Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central Da Comarca Da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com 
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD 
LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde 
já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento), do valor de avaliação atualizada, nos termos do 
art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade 
de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 71.331 do CRI de Guarujá-SP: AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 238.851,73 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), devidamente atualização pela tabela 
pratica do TJSP, em setembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimações dos executados ACQUASUGAR INDUSTRIAL E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ nº 09.372.180/0001-07), CELSO APARECIDO DA SILVA (CPF nº 052.396.398-09), ROSIMARI DO CARMO 
SOARES SILVA (CPF nº 090.906.318-44), expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIO nº 1000764-10.2019.8.26.0549, (oriunda da 1ª Vara Cível da comarca de Araraquara, processo nº 1007029-80.2017.8.26.0037), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). O Dr. Alexandre 
Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 
às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o 
bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.091 do CRI de Santa Rosa de Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 
90.098,97 (noventa mil, noventa e oito reais e noventa e sete centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado ERILIO DA SILVA expedido nos autos da Execução Fiscal, Processo nº. 0102507-98.2005.8.26.0346, ajuizada por FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS. O Dr. Vandickson Soares Emidio, Juiz 
de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 
14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 2.342 do Registro de Imóveis de Martinópolis. AVALIAÇÃO: 
R$ 278.922,13 (Duzentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e trezes centavos), atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até junho de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça da fração ideal de bem imóvel e para intimação do executado COMERCIAL TAGLIASSACHI LTDA (CNPJ nº 01.673.861/0001-01), FLAVIO FRANCISCO TAGLIASSACHI (CPF nº 561.229.778-53), MARCIA LYDIA BRITO DE LIMA, bem como os coproprietários REMO 
TAGLIASSACHI NETO (CPF nº 985.401.068-68), bem como sua esposa LUCIANA ARTIGIANI CACAO (CPF nº 072.907.768-36), RENATA MARIA TAGLIASSACHI BUDEMBERG (CPF nº 834.279.458-04), RICARDO ITAGIBA BUDEMBERG (CPF nº 794.437.378-68), REMO TAGLIASSACHI 
NETO (CPF nº 985.401.068-68) expedido no Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0006371-78.2001.8.26.0152, ajuizado pelo exequente ITA SHOPPING CENTER S/C LTDA (CNPJ nº 02.280.171/0001-47). O Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Cotia /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% 
(sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 23894 do 1° CRI de São Roque – SP. AVALIAÇÃO: R$ 58.333,33 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Edital de 1ª e 2ª Praça da fração ideal de bem imóvel e para intimação do executado COMERCIAL TAGLIASSACHI LTDA (CNPJ nº 01.673.861/0001-01), FLAVIO FRANCISCO TAGLIASSACHI (CPF nº 561.229.778-53), MARCIA LYDIA BRITO DE LIMA, bem como os coproprietários REMO 
TAGLIASSACHI NETO (CPF nº 985.401.068-68), bem como sua esposa LUCIANA ARTIGIANI CACAO (CPF nº 072.907.768-36), RENATA MARIA TAGLIASSACHI BUDEMBERG (CPF nº 834.279.458-04), RICARDO ITAGIBA BUDEMBERG (CPF nº 794.437.378-68), REMO TAGLIASSACHI 
NETO (CPF nº 985.401.068-68) expedido no Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0006371-78.2001.8.26.0152, ajuizado pelo exequente ITA SHOPPING CENTER S/C LTDA (CNPJ nº 02.280.171/0001-47). O Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Cotia /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% 
(sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 23894 do 1° CRI de São Roque – SP. AVALIAÇÃO: R$ 58.333,33 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) CIBELE GRAEL, JOAO JORGE GRAEL FILHO, TRAÇO ELETRICIDADE TOTAL LTDA (CNPJ 48.687.131/0001-15) e JOSÉ DIONÍSIO ORLANDINI, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Cumprimen-
to de Sentença – Proc. 0021918-10.2008.8.26.0510 – Ajuizada por JOSE CARLOS TEODORO (CPF 865.455.158-53) (Processo principal 0007886-49.1998.8.26.0510). A Dra. Cyntia Amdraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 
891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Matrícula 19.581 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 57.526,88 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) em agosto de 2017, que será 
atualizado até a data do leilão. Lote 2: Matrícula 19.582 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 66.875,60 (Sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) em agosto de 2017, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ nº 07.125.148/0001-00), FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA (CPF nº 289.608.958-65), MATEUS GALVANI ANTONELLI (CPF nº 346.297.418-10) 
expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1000107-55.2018.8.26.0597, ajuizado pelo exequente FIX SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI (CNPJ nº 27.124.523/0001-04). O Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Piracicaba /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 106.970 do 1° CRI de Piracicaba – SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.710.269,00 (um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e sessenta e nove reais) devidamente 
atualizado pela tabela prática do TJSP, em janeiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado FRANAL FRANCO AUTOMOVEIS LTDA ME (CNPJ nº 54.730.619/0001-80), LUIZ FERNANDO FRANCO (CPF nº 013.045.858-91), JOSE CARLOS FRANCO (CPF nº 013.045.778-72) expedido nos autos da Execução 
Fiscal, Processo nº. 0000031-20.2003.8.26.0453, ajuizado pelo exequente A UNIÃO. O Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com 
término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente 
à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao 
da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 5.164 
do 1° CRI de Pirajuí/SP: AVALIAÇÃO: R$ 761.261,70 (Setecentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em fevereiro de 2020.

Continua...

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóveis e para intimação dos executados MILTON GALVÃO DE OLIVEIRA (CPF 841.900.948-20), KÁTIA REGINA DE SOUZA (CPF 067.016.138-10), e BENEDITO GONÇALVES DE SOUZA (CPF 194.916.978-20), e demais interessados, expedido nos autos da ação 
de Execução de Titulo Extrajudicial – Proc. 0003759-51.1999.8.26.0278 (278.01.1999.003759) – Ajuizada por AVELINO GARCIA RUIZ (CPF 285.686.728-68). O Dr. Sérgio Ludovico Martins, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 23.948 – 1º CRI de Suzano. AVALIAÇÃO: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) em setembro de 2014.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da requerida SIRLAINE MOREIRA (CPF nº 330.563.488-03) expedido nos autos da AÇÃO ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS, Processo nº. 1024807-24.2018.8.26.0071, ajuizado pelo exequente JOSÉ MARQUES RANGEL FILHO (CPF nº 
077.454.878-97). O Dr. Bauru, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 
às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o 
bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 71.707 do 1° CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 240.000,00 
(Duzentos e quarenta mil reais) em Maio/2019 – conforme fl s. 105.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado POSTO 15 LAVABEM LTDA, RUBENS APROVIAN (CNPJ 58.767.294/0001-61), LAUDELINA PEREIRA APOVIAN, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de 
Crédito – Proc. 0114532-08.2005.8.26.0100 (583.00.2005.114532) – Ajuizada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0001-02). O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início 
no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM 
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 5.385 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.425.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em novembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão.

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico dos direitos de bem móvel e para intimação do executado MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA (CNPJ nº 50.400.613/0001-94), ADEMILSON MACCHIONI (CPF nº 056.159.898-31), ALESSANDRA MACCHIONI (CPF 
nº 178.747.808-41) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1009675-63.2017.8.26.0037, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A (CNPJ º 60.746.948/0001-12). O Dr. João Roberto Casali da Silva, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Araraquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrita. Os direitos do Caminhão Volkswagen 24.280 CRN 6x2, ano/modelo 2013/2013, cor 
branca, Placas FLC-4490, RENAVAM 559792719. AVALIAÇÃO: R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), conforme avaliação pelo ofi cial de justiça as fl s. 271 em setembro de 2018.

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados SELMA MARIA DOMINGUES (CPF 003.034.528-62), os terceiros interessados OSMAR SEBASTIÃO LUONGO e NILDETE GOIS DE JESUS, expedido nos autos da ação Monitória – Cheque – Proc. 
0016076-84.2003.8.26.0361 (361.01.2003.016076) – Ajuizada por CATARINA VIEIRA RAMOS  (CPF 116.533.508-57). O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início 
no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. 
CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 3.868 do 2º CRI de Mogi das Cruzes/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.559.564,99 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em outubro de 2014, que será atualizado até a data do leilão.

BOVIEL KYOWA S/A Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ 43.519.966/0001-42

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento a Lei nº 6.404/76, e alterações introduzidas pela Lei nº 9.457/97 e o Decreto nº 1.800/96, Lei 11.638/07 e MP 449/08 a Diretoria da Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento -  
Em Liquidação apresentam as Demonstrações Financeiras, e as Notas Explicativas de forma resumida, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.

Tsukasa Arakawa - Liquidante - CPF 759.874.228-68 Ademir Leite Baptista - CRC TC 1SP133782/O-5 - CPF 036.092.638-06

Notas Explicativas às Demonstrações 
Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1. Contexto Operacional: A Sociedade segue seus trabalhos conforme a 
deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas, tendo paralisado suas ati-
vidades - em liquidação. 2. Sumário das Principais Práticas Contábeis: 
a) As demonstrações contábeis contemplam os reflexos produzidos pela 
Lei 11.638/07; b) O Passivo é demonstrado pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos 
financeiros incorridos até a data do balanço; 3. Empréstimo da Controla-
dora: Os empréstimos em moeda estrangeira da controladora Kyowa Exeo 
Corporation, foram transferidos para a conta de Adiantamento para  

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício 
Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018

Capital 
Social

Resultados 
Acumulados

Patrimônio 
Líquido

Saldo em 31/12/2017 52.550.000,00 (79.246.466,01) (26.696.466,01)
Lucro Líquido do Exercício – 2.338.702,98 2.338.702,98
Ajuste exercícios/
 Mudança de Critério – – –
Saldo em 31/12/2018 52.550.000,00 (76.907.763,03) (24.357.763,03)
Prejuízo Líquido do Exercício – (258.936,39) (258.936,39)
Saldo em 30/12/2019 52.550.000,00 (77.166.699,42) (24.616.699,42)

Balanço Patrimonial
Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 1.610.719,35 4.006.718,72
Ativo não Circulante – –
 Imobilizado – –
 (–) Depreciações – –
Passivo a Descoberto 24.616.699,42 24.357.763,03
Total do Ativo 26.227.418,77 28.364.481,75
Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 2.834,00 700.966,98
Passivo não Circulante 26.224.584,77 27.663.514,77
Patrimônio Líquido – –
 Capital Social 52.550.000,00 52.550.000,00
 Prejuízos Acumulados (77.166.699,42) (76.907.763,03)
 Passivo a Descoberto 24.616.699,42 24.357.763,03
Total do Passivo 26.227.418,77 28.364.481,75

Demonstração do Fluxo de Caixa - 2019 e 2018
Discriminação 2019 2018
 Atividade Operacional
  Pagamento Impostos e Fornecedores (698.132,98) (149.402,37)
  Despesas Administrativas (350.017,76) (1.510.344,41)
  (Despesas) Receitas Financeiras Líquidas 91.081,37 (5.687,36)
 Total das Atividades Operacionais (957.069,37) (1.665.434,14)
 Atividades Financeiras
  Adiantamento/Devolução para Aumento 
   de Capital (1.438.930,00) 644.100,00
  Crédito Devolução/Recuperação Impostos – 4.703.154,10
 Total das Atividades Financeiras (1.438.930,00) 5.347.254,10
 Aumento/Diminuição Líquido de Caixa (2.395.999,37) 3.681.819,96
  Caixa no Início do Exercício 4.006.718,72 324.898,76
  Caixa no Final do Exercício 1.610.719,35 4.006.718,72
 Variação de Caixa no Exercício (2.395.999,37) 3.681.819,96 

Demonstração de Resultado
2019 2018

Receitas Líquidas – –
Despesas Operacionais (350.017,76) (1.665.486,14)
Resultado Operacional (350.017,76) (1.665.486,14)
Despesas/Receitas não Operacionais 91.081,37 4.703.154,10
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (258.936,39) 3.037.667,96
Provisão para CSLL – (191.373,08)
Provisão para IRPJ – (507.591,90)
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício (258.936,39) 2.338.702,98
Lucro/Prejuízo por Ação - em R$ (0,0049) 0,0445

futuro Aumento de Capital e será deliberado definitivamente sobre seu 
saldo em Assembleia de Acionistas futura. 4. Provisões para Contingên-
cias - Passivo não Exigível: A Sociedade vem questionando judicialmen-
te, alguns valores, recuperando parte dos créditos de questionados e ofere-
cendo a tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro sobre as variações reconhecidas: (a) Ações trabalhistas e tributos.  
5. Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício: (a) O prejuízo apurado no exercí-
cio de 2019 é em razão da manutenção das atividades; (b) O lucro Líquido 
de 2018, e em razão dos prejuízos acumulados, não foram distribuídos so-
bre o resultado do exercício de 2018. 6. Capital Social: O Capital Social é 
de R$ 52.550.000,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e cinquenta 
mil reais), representado por 52.550.000 (cinquenta e dois milhões e qui-
nhentos e cinquenta mil) ações, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
sendo 48.850.000 (quarenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta mil) or-
dinárias, e 3.700.000 (três milhões e setecentos mil) preferenciais sem  
direito a voto.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

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

SED:B51048 - CONTRATO: 1098141564640 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOAQUIM PEDRO GETULIO ( RUA SETE ) ,96,
CASA ,JARDIM UBIRAJARA,29º SUBDISTRITO,SANTO AMARO,JD UBIRAJARA,SAO
PAULO - SP, CEP: 04456-202.
ANA MARIA LHAMAS, BRASILEIRO, SEPARADO CONSENSUALMENTE , AUXILIAR
ADMINISTRACAO , CPF: 671.145.558-49, CI: 8993246 SSP/SP E ANTONIA REGINA
LHAMAS SIQUEIRA, BRASILEIRO , VIUVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CPF
034.617.488-03 CI: 10733717 SSP/SP.

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/03/2020

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 27/4/18. 27/4/18, às 17h15, na sede social. Presença:
Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; José Cyrillo Neto - Secretário. Deliberações: Por
unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, a partir de 28/4/18, até 28/4/19, a saber (i) Luis
Henrique da Silveira Franciozi - Diretor Presidente; (ii)  Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (iii) Rafael Freitas de
Aguiar - Diretor Financeiro. Os Diretores fi cam, mantidos nos seus atuais cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado
no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos
termos do artigo 147 da Lei das S.A., declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. Nada
mais. JUCESP nº 227.961/18-3 em 18/5/18. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 1/4/19. 1/4/19, às 17h15, na sede social. Presença:
Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações:
Por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano, a partir de 28/4/19, até 28/4/20, a saber (i)
Luís Henrique da Silveira Franciozi - Diretor Presidente; (ii) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (iii) Rafael Freitas
de Aguiar - Diretor Financeiro. Os Diretores fi cam, mantidos nos seus atuais cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse 
lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções,
nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração.
Nada mais. JUCESP nº 245.657/19-8 em 8/5/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 5/12/19. 5/12/19, às 8h45, na sede social. Presença:
Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por
unanimidade: 1. Aprovar e ratifi car a renúncia, do Sr. Luís Henrique da Silveira Franciozi, ao cargo na Diretoria, de Diretor Presidente,
conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Eleger, para compor
a Diretoria, para um mandato de 1 ano, a partir da presente data, até 5/12/20, o Sr. Fauze Barreto Antun para Diretor Presidente. 3.
Uniformizar o prazo do mandato dos Diretores, reeleger os demais membros remanescentes da Diretoria, para um novo mandato de 1 ano,
a partir da presente data, até 5/12/20, (i) Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor
Financeiro. Os Diretores fi cam, investidos nos seus cargos na Diretoria, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado
no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos
termos do artigo 147 da Lei das S.A., declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. Nada
mais. JUCESP nº 34.659/20-1 em 17/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Companhia Copale de Administração, Comércio e Indústria
CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10 – Aviso aos Acionistas

À disposição, na sede social documentos Artigo 133, Lei 6.404/76, do exercício de 2019. São Paulo, 
16 de março de 2020. A Diretoria. (17, 18, 19/03/2020)
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CIA. COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
C.N.P.J.  nº 51.459.642/0001-94

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Cia. Comercial, Industrial e Administradora Prada para a Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar no dia 28 de abril de 2020, às 9h00min, em sua sede social, na Av. Senador Queirós, 
274 – 3º andar – conj. 31, em São Paulo - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise e 
aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; b) Deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição dos membros 
da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse e competência da Assembleia Geral Ordinária. Acham-se à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, na Av. Senador Queirós nº 274 – 3º andar – conj. 31, nesta 
Capital, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 19 de março de 2020.
 DIRETORIA (19, 20 e 21/03/2020)

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº
23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de AGE Realizada em 20/6/17. 20/6/17, às 11h, na sede social. Presença: Totalidade
do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: 1. A
retifi cação e a ratifi cação da ata da AGE em 25/7/16, em fase de registro perante a JUCESP (a “Ata da AGE de 18/4/17”), para: 1.1. Retifi car
a redação relativa ao valor da efetiva redução do capital social, que constou erroneamente em referida ata como sendo de R$127.863.950,00,
quando, na realidade, foi de R$126.635.950,00, e, consequentemente, retifi car o número de ações canceladas em razão de tal redução de
capital social. 1.1.1. Fica retifi cada o primeiro parágrafo da redação do item “1.” do tópico “deliberações” da Ata da AGE de 18/4/17, para
constar que: 1. Aprovar a redução do capital social, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor
de R$126.635.950,00, mediante o cancelamento de 126.635.950 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dentre as quais (i)
62.895.000 ações encontram-se integralizadas na presente data; e (ii) 63.740.950 ações encontram-se pendentes de integralização na
presente data. 1.2. Em razão da retifi cação do valor da efetiva redução do capital social constante na Ata da AGE de 18/4/17, conforme
aprovada acima, retifi car o valor que constou na Ata da AGE de 18/4/17 como sendo o valor do capital social após a redução de capital
aprovada em referida assembleia. 1.2.1. Assim, fi ca retifi cada a redação do item “1.1.” do tópico “deliberações” da Ata da AGE de 18/4/17,
para constar que: 1.1. Em virtude da redução do capital social ora deliberada, o capital social passará de R$150.000.000,00, representado por
150.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$23.364.050,00, representado por 23.364.050 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. 1.2.2. Fica também retifi cada a redação do item “2” do tópico “deliberações” da Ata da AGE de 18/4/17,
para constar que: 2. Em razão da deliberação acima, aprovar a reforma do “Artigo 5º”, caput, do Estatuto Social, permanecendo inalteradas as
redações dos seus parágrafos, que vigerá com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$23.364.050,00,
representado por 23.364.050 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 1.3. Ratifi car as demais deliberações previstas na Ata
da AGE de 18/4/17, bem como todos os atos societários dela decorrentes. 2. Foi aprovado o aumento do capital social, de R$23.364.050,00
para R$30.364.050,00, um aumento efetivo, de R$7.000.000,00, com a consequente emissão de 7.000.000 de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, calculado
de acordo com o artigo 170, §1º, da Lei das S.A. As ações ora emitidas são subscritas pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de
Investimento em Participações, e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, até 30/4/19, conforme o Boletim de Subscrição.
2.1. Em razão do presente aumento do capital social, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social fi ca alterado, passando a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$30.364.050,00, representado por 30.364.050 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 345.301/17-1 em 25/7/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Bolsa volta a
despencar e

dólar encosta
em R$ 5,20

Em mais um dia de pânico nos
mercados globais, a bolsa de
valores caiu pouco mais de 10%
e voltou aos níveis de agosto de
2017. O dólar aproximou-se de R$
5,20 e voltou a fechar no maior
valor nominal desde a criação do
real.

O índice Ibovespa, da B3, a
bolsa de valores brasileira, fe-
chou a quarta-feira (18) aos
66.895 pontos, com queda de
10,35%. Pela sexta vez em dez
dias, a bolsa acionou o circuit
breaker, mecanismo que suspen-
de as negociações quando o ín-
dice cai mais de 10%. Das 13h18
às 13h53, a B3 ficou paralisada,
mas o Ibovespa continuou a cair
após a retomada da sessão.

O circuit breaker quase foi
acionado pela segunda vez por
volta das 14h. Caso o índice ca-
ísse mais de 15%, as operações
seriam interrompidas por uma
hora. No entanto, o Ibovespa
reagiu na hora final da sessão,
com a queda estabilizando-se em
torno dos 10%.

O dólar comercial encerrou a
segunda-feira vendido a R$
5,198, com alta de R$ 0,195
(+3,9%), na maior cotação nomi-
nal desde a criação do real. A di-
visa começou o dia vendida em
torno de R$ 5,20, mas o Banco
Central (BC) interveio no merca-
do. O dólar foi negociado em tor-
no de R$ 5,13, mas voltou a su-
bir no fim da tarde. Na máxima
do dia, por volta das 16h, a cota-
ção bateu em R$ 5,24, mas
desacelerou após nova atuação
do BC.

A autoridade monetária fez
um leilão de linha de US$ 2 bi-
lhões. Nesse mecanismo, o BC
vende dinheiro das reservas com
compromisso de recomprá-lo
meses mais tarde. Posteriormen-
te, o BC fez mais três leilões de
venda direta de dólares das re-
servas, num total de US$ 860
milhões. A divisa acumula alta de
29,53% em 2020.

Os mercados financeiros em
todo o planeta enfrentam dias de
nervosismo por causa da amea-
ça de recessão global provocada
pelo agravamento da pandemia
de coronavírus. As interrupções
na atividade econômica associ-
adas à restrição de atividades
sociais travam a produção e o
consumo, provocando instabili-
dades.

Petróleo
A intensificação da guerra de

preços do petróleo entre Arábia
Saudita e Rússia também contri-
buiu para abalar o mercado. Os
dois países estão aumentando a
produção de petróleo, o que pro-
voca uma queda mundial nos
preços.

A decisão derrubou o preço
do barril do tipo Brent para US$
26,69, no menor nível desde
2002. As ações da Petrobras, as
mais negociadas na bolsa, desa-
baram. Os papéis ordinários
(com direito a voto em
assembleia de acionistas) caíram
15,52% nesta quarta. Os papéis
preferenciais (com preferência na
distribuição de dividendos) re-
cuaram 13,15%. (Agencia Brasil)



São Paulo, quinta-feira, 19 de março de 2020Página 8 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado SIDMAR DE OLIVEIRA LIMA (CPF nº 226.336.228-28), bem como dos coproprietários SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF 222.908.178-05) e s/marido JUSIMAR BARBOSA (CPF 296.440.248-50); e SIBELE DE OLIVEIRA 
LIMA (CPF 229.123.868-02); expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0008779-66.2016.8.26.0071, ajuizado pelo exequente LAERCIO MARTINS (CPF nº 708.048.268-20). A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado 
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da 
avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 48.539 do 2° CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 83.986,27 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), devidamente0 atualizado pela tabela 
prática do TJSP, em fevereiro de 2020. 
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação dos executados F P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CEI nº 21.523.235.62/05), FERNANDA NOVAES BELOO (CPF nº 110.319.378-38); bem como da coproprietária ANA TERESA NOVAES (110.319.898-03), expedido nos autos do 
Procedimento Comum Cível, Processo nº. 0028790-66.2002.8.26.0602, ajuizado pelo exequente DORACI MARIA DE SOUZA JEREMIAS (CPF nº 101.499.468-30). O Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos 
do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade 
de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 
do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 38.816 do 2º CRI de Sorocaba/SP: AVALIAÇÃO: R$ 209.965,67 (Duzentos e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) atualizado pela tabela prática do TJSP, em fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SUPERMERCADO CASTELO LTDA (CNPJ nº 57.236.549/0001-05); DIZENIR APARECIDA ESPÓSITO (CPF nº 090.952.018-64) G. H. E. menor representado por CÉLIA YOSHIE WATANABE ESPÓSITO e na 
sua pessoa (CPF nº 041.854.388-77); JOÃO JOSÉ ESPÓSITO (CPF nº 057.189.348-19); bem como do interessado PAULO CESAR DA COSTA, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0036261-98.2009.8.26.0405 (405.01.2009.036261), 
ajuizada pela ora-exequente DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA (CNPJ nº 03.476.811/0001-51). O Dra. Mariana Horta Greenhalgh, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da comarca de Osasco /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de ava-
liação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo. Matrícula 19.786 do 2º CRI de Osasco/SP: AVALIAÇÃO: R$ 181.352,92 (Cento e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) atualizado 
pela tabela prática do TJSP, em fevereiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SIDILEY DORETTO (CPF nº 068.100.678-17), ROSANGELA MARQUES DORETTO (CPF nº 015.479.758-81), NELSON GOMES JUNIOR (CPF nº 004.807.568-05), OCIONE MARQUES (CPF nº 061.835.588-00) expedido 
no Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0001032-07.2012.8.26.0071, ajuizado pelo exequente HERMINDA CARACHO ALVARES (CPF nº 317.214.218-31). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 48.184 do 2° CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 176.385,95 (cento e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) devidamente atualizado pela tabela prática do 
TJSP, em janeiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado ENGRIMALDO LOPES DA COSTA (CPF nº 391.682.049-49), MARIA ORMINDA DA SILVA COSTA (CPF nº 274.368.528-09) expedido no Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0001446-20.2001.8.26.0320, ajuizado 
pelo exequente RIO BRAVO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. O Dr. Rilton Jose Domingues, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no 
dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. 
Matricula nº 96.727 do 2° CRI de Limeira- SP: AVALIAÇÃO: R$ 100.062,50 (cem mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em maio/2015
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) AUTO POSTO PETEKÃO LTDA (CNPJ 02.804.201/0001-66), e dos fiadores fieis pagadores JOSE CARLOS ROATT (CPF 963.586.708-59), e s/mulher MARIA TERESA MOITA ROATT (CPF 029.111.488-19), e demais 
interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 0003138-32.2002.8.26.0510 (510.01.2002.003138) – Ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0001-02) A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do NCPC, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Fase, com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e encerrando-se no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando o bem a quem mais der por valor igual ou 
superior ao da avaliação, não havendo lanços se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias, abrindo-se a 2ª Fase do Leilão no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada, o lance será automaticamente aceito e a 
venda concretizada - lance automático; se o lance atingir valor entre 40% e 59%, estará condicionado à liberação pelo juízo - lance condicional (Art. 891 paragrafo único do CPC) das matriculas abaixo descrita. Matricula nº 34.071 do 1º CRI de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.338.469,13 (Hum milhão, 
trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em fevereiro/2019; LOTE-2: Matricula nº 12.770 do 1º CRI de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 306.784,06 (Trezentos e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e seis 
centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em fevereiro/2019; LOTE-3: Matricula nº 2.900 do 1º CRI de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 251.910,64 (Cento e Cinquenta e cinco mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em 
fevereiro/2019;LOTE-4: Matricula nº 33.089 do 1º CRI de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 302.888,44 (Trezentos e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em fevereiro/2019;
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados  ADRIANA APARECIDA CORTES (CPF nº ), LUCIANE CRISTINA CORTES (CPF nº ), VALÉRIA APARECIDA CORTES DA SILVA (CPF nº 123.565.168-16); bem como dos terceiros interessados - 
ADRIELLY NATALIA ALVES DA SILVA; THACIELLY NATASHA ALVES DA SILVA; JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0018248-90.2010.8.26.0510, ajuizada pela exequente CELLY HUNG HÁ LI (CPF nº ). A Dra. Cyntia 
Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 
30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em 
que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação, caso a oferta alcance 60% do valor de avaliação, o lance será automaticamente aceito e a venda concretizada; se o lance atingir entre 40% à 59% do valor avaliado, estará condicionado 
à liberação pelo juízo (lance condicional). (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 3.309 do 1º CRI de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 266.362,00 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais), atualizado conforme 
certidão de fls. 353/354.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado DISTRIBUIDORA ALTEX LTDA (CNPJ nº 10.453.525/0001-36), GILMAR SOUZA CANGUSSU (CPF nº 116.920.878-94), bem como sua esposa IONE MARIELE DE FARIA CANGUSSU (CPF nº 279.022.028-00) expedido nos 
autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0070428-39.2012.8.26.0114, ajuizado pelo exequente GRENDENE S/A (CNPJ nº 89.850.341/0001-60). O Dr. Celso Alves de Rezende, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com 
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD 
LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 
891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matriculas n°s 124.505, 121.371, 121.372 do 2° CRI de Campinas – SP: AVALIAÇÃO: R$ 2.108.498,75 (dois milhões, cento e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) atualizado 
pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo em janeiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação da executada ROSEMEIRE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF nº 288.138.408-02); do credor fiduciário CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, bem como do terceiro interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS expedido nos 
autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1000077-16.2018.8.26.0566, ajuizado pelo exequente CONDOMINIO SPAZIO MONT ROYAL (CNPJ nº 21.501.436/0001-34). O Dr. Carlos Castilho Aguiar França, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Carlos /SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atu-
alizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricul abaixo descrita. Matricula nº 147.365 do 1° CRI de São Carlos – SP: AVALIAÇÃO: R$ 156.323,00 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais) atualizado pela tabela prática do TJSP, em fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados THAIS BRISOLLA CONVERSANI (CPF 004.730.248-88), e CELSO CESAR CARRER (CPF 054.812.498-12) ANTÔNIO JERONIMO BRISOLLA CONVERSANI (CPF 792.938.598-15) e ROSANA SILVA 
CONVERSANI (CPF 054.548.118-07), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE COISA COMUM, Processo nº. 1002034-53.2016.8.26.0071, ajuizada por ISRAEL XAVIER CONVERSANI (CPF 341.523.168-29). O Dr. JAYTER 
CORTEZ JUNIOR, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com 
término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 5.779 do 2º CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: 163.429,69 (cento e sessenta e três mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizada pela tabela prática do TJSP em janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MAURÍCIO MARTINES PANEQUE (CPF 122.144.748-10), RENATA MALUF SAYEG PANEQUE (CPF 179.897.188-71), e H.S.P (menor impúbere), INTERBRAZIL PARTICIPAÇÕES SOCIE-
TARIAS LTDA (CNPJ 03.456.445/0001-79), bem como do terceiro interessado SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP,  demais interessados, expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. 0118903-54.2001.8.26.0100 
(583.00.2001.118903) – Ajuizada por RUBENS ANTÔNIO ALVES (CPF 016.934.288-30). O Dr. DOUGLAS IECCO RAVACCI, Juiz de Direito da 33ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc... FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início 
no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 
1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 97.944 do 14º CRI da Capital-SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.689.554,13 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimação do executado UZAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME (CNPJ nº 06.376.591/0001-82), ANDRÉIA NUNES (CPF nº 247.355.798-50), JÚLIO CÉSAR NUNES (CPF nº 062.835.818-03) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, 
Processo nº. 1013877-44.2016.8.26.0320, ajuizado pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A. O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e 
com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo 
descrito. Um veículo Honda/HR-V EXL CVT, ano 2015/2016, placa GCA – 5476, cor branca, renavam 01066591196. AVALIAÇÃO: R$ 78.475,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) conforme decisão em fls. 794
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóveis e para intimação do executado CENTRO TEL CENTRO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ nº 66.115.940/0001-34), JOSÉ CARLOS SIMÕES (CPF nº 084.725.228-06), ROSELY ALVES SIMÕES (CPF nº 069.207.598-45) expedido no Cumprimento de 
Sentença, Processo nº. 1032273-80.1998.8.26.0100, ajuizado pelo exequente GIORGIO NICOLI. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, Juiz de Direito da 34ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regula-
mentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) 
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 
01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 
1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 49.023 do 1° CRI de Guarujá/SP: AVALIAÇÃO: R$ 876.811,10 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em janeiro/2020.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado AGUEDA APPARECIDA BARSOTTI (CPF nº 441.493.368-49) expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0013027-36.1999.8.26.0309, ajuizado pelo exequente ANNA MARIA ALLEDO 
FONSECA (CNPJ nº 149.854.828-89). A Dra. Bruna Carrafa Bessa Levis, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jundiaí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional 
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º 
Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja 
licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 24.066 do 2° CRI de Jundiaí/
SP: AVALIAÇÃO: R$ 234.930,17 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e dezessete centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até janeiro de 2020.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado LEONEL KAIQUE DA CRUZ SILVA (CPF nº 230.604.318-33) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0072054-38.2012.8.26.0100, ajuizado pelo exequente ATENTO 
BRASIL S/A (CNPJ nº 02.879.250/0001-79). O Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, Juiz de Direito da 31ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com 
início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único 
do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 381.339 do 11° CRI de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 445.254,84 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado 
pela tabela prática do TJSP em janeiro/2020.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos sobre o imóvel quitado (passível de regularização) e para intimação do executado HAMILTON ROBERTO ZINATTO (CPF nº 027.690.268-87) e sua mulher  VILMA APARECIDA REDONDANO ZINATTO (CPF nº 866.860.548-87), bem como 
terceiro interessado MANARA SPE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ nº 14.509.208/0001-45) expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0002435-30.2018.8.26.0320, ajuizado pelo exequente MARCELO DE TARSO DOS SANTOS. O 
Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 
1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. 
Matricula nº 87.248 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: R$ 298.176,10 (duzentos e noventa e oito mil cento e setenta a seis reais e dez centavos) conforme fls. 384 atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado JOSE GOMES PIRES (CPF nº 348.716.326-87), expedido nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO, Processo nº. 0001352-44.2013.8.26.0549, ajuizado pelo exequente RITA LOPES GOMES PIRES. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de 
Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com 
término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue 
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do cadastro municipal abaixo descrito. Cadastro Municipal sob nº 0332.0153.001. AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), conforme reavaliação de fls. 454.
Edital de 1ª e Única Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) BENEDITO LUIS ALEXANDRE LOPES (CPF 074.080.468-52), e demais interessados, expedido nos autos da ação de ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Proc. 1022301-12.2017.8.26.0071 – Ajuizada por  MARIA 
DE FÁTIMA ALEXANDRE LOPES; REINALDO FRANCISCO DA SILVA; RUTH RIBEIRO DA COSTA; KATIA APARECIDA ALEXANDRE; CARLOS ROBERTO ALEXANDRE; RAFAEL ALEXANDRE LOPES FERREIRA; GRACE ALEXANDRE; GLAUCE ALEXANDRE; JOSE ESTEVE ALE-
XANDRE; LUIS CARLOS ALEXANDRE LOPES; MARIA TEREZA LOPES DE OLIVEIRA. O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª e Única 
Praça com início no dia 01/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, A alienação será feita pelo maior lanço obtido, ainda que inferior ao valor da avaliação, observadas as seguintes preferências: em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho; entre os condôminos, o que tiver 
benfeitoria de maior valor; o condômino proprietário de quinhão maior, se não houve benfeitorias, assim como o previsto no artigo 1.322, parágrafo único, do Código Civil, o que não será aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC) da matricula abaixo 
descrita. Matrícula nº 32.800 do 2ª CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 179.188,78 (Cento e setenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em setembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados GHO FONTES TRANSPORTES-ME (21.067.341/0001-54), GUILHERME HENRIQUE ORNE FONTES (CPF 438.727.658-41), CARLOS DA SILVA FONTES (CPF 137.349.978-87), MARIA MAGDALE-
NA BARROS FONTES (CPF 322.318.378-70), PAULO SERGIO BARROS FONTES (CPF 110.622.258-05), APARECIDA CRISTINA ORNE FONTES (CPF 195.431.348-98), e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 1002900-61.2016.8.26.0071/01, 
ajuizada por JACINTHO DIONISIO JUNIOR (CPF 052.941.808-80). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação na 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 121.580 
do 1º CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: 128.333,33 (cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme homologação es fls. 187, em janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados CLAUDIA ADRIANE PINHEIRO ORLANDI (CPF 079.019.948-35), bem como do condômino coproprietário JOÃO BATISTA REIS (CPF 060.506968-96), e demais interessados, expedido nos autos da 
Ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1002543-13.2018.8.26.0071, ajuizada por SILVIA REGINA MOLINARI DE CARVALHO LEITÃO MEGALE (CPF 092.111.688-80). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao 
da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento), do valor de avaliação 
atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação 
do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo 
único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 25.905 do 1º CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: 831.160,24 (oitocentos e trinta e um mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados, BIO SERVICE ALIMENTOS LTDA, (CNPJ nº 13.092.430/0001-22); VALMIR DE SOUZA (CPF nº 085.962.358-09); e ROSA DALVA PASCHOAL DE ZOUZA (CPF nº 271.609.368-76); expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1017785-90.2016.8.26.0100, ajuizada por GANACHE DOÇARIA LTDA. ME, (CNPJ nº 05.078.406/0001-00). O Dr. Raquel Machado Carleial de Andrade, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 142.200 do CRI de Itanhaém-SP: AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme avaliação as fls. 280, outubro de 2019.
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA., CNPJ 62.024.682/0001-20; ÁLVARO VERAS DA SILVA JUNIOR, CPF 023.296.438-
61, BELMIRO MARCONI, CPF 231.338.488-87 E SUA CONJUGÊ NEUSA TRUJILLO MARCONI, CPF 231.338.488-87, E DO CREDOR HIPOTECÁRIO BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/3202-69, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
movida por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA E OUTROS, PROCESSO Nº 1010778-03.2014.8.26.0008. O Dr. Cláudio Pereira França, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes ou www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 
891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 128.084, 128.085 e 128.086 todas do 9º CRI da Capital-SP: AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ R$ 495.627,13 (quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos) 
devidamente atualizado pela tabela do prática do TJSP, em janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados FLORINDO BATISTELLA – ESPÓLIO, bem como sua esposa e coproprietária APARECIDA SCATOLON BATISTELLA (CPF nº 043.421.408-61) CERÂMICA BATISTELLA SA (CNPJ nº 51.460.566/0001-37), ADEMIR JACOB 
BATISTELLA (CPF nº 409.702.808-15), ANTONIO MAURO BATISTELLA (CPF nº 554.932.548-91), ESIO APARECIDO BATISTELLA (CPF nº 017.196.838-75), bem como os coproprietários JOSÉ LUIZ BATTISTELLA, ADEMIR JACOB BATISTELA, ANTONIO MAURO BATISTELLA, PAULO 
BRASIL BATISTELLA, FRANCISCO CARLOS BATISTELLA, CELSO NATALINO NATISTELLA,  expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1004668-85.2015.8.26.0320, ajuizado pelo exequente ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ nº 60.701.190/0001-04). O Dr. Marcelo Ielo 
Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no 
dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por centos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Lote 1: Matricula nº 3.192 do 2° CRI de Limeira – SP:AVALIAÇÃO: parte ideal correspondente à 13,35% 
R$ 7.891.307,82 (sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019. Lote 2 Matricula nº 59.842 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: R$ 110.430,00 (cento e dez mil e quatrocentos e 
trinta reais) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019. Lote 3: Matricula nº 72.724 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: R$ 345.549,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e nove reais) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo 
até setembro de 2019. Lote 4: Matricula nº 49.940 do CRI de Indaiatuba/SP - Conforme R- 135 e 136: TOTAL AVALIAÇÃO (DOIS LOTES): R$ 300.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e nove reais), outubro de 2019. Lote 5: Matricula nº 13.965 do CRI de Avaré/SP: AVALIAÇÃO 
PARTE IDEAL (7,69%): R$ 35.000,00 (trinta E CINCO MIL REAIS), outubro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados MANOELA APARECIDA UCHOA DA SILVA (CPF 083.545.498-36); FRANCISCO UCHOA (CPF 391.167.008-72) e s/mulher BERNARDINA MARIA DE OLIVEIRA UCHOA (CPF 001.236.338-51),; ESPOLIO DE ANTÔNIA 
UCHOA(CPF 088.723.998-66); ESPÓLIO DE CECILIA UCHOA (CPF 113.884.528-04); ESPÓLIO DE IZAURA UCHOA DA SILVA (CPF 254.198.768-41); ESPÓLIO DE PAULO VITORIANO UCHOA (CPF 083.004.548-10); ESPÓLIO DE ELIAS VITORIANO UCHOA (CPF 257.792.308-20) JOA-
QUIM LUCIO FILHO (CPF 006.819.358-04); e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Procedimento Comum – Extinção de Condomínio – Proc. nº 0033311-84.2011.8.26.0005 – Ajuizada por ESPÓLIO DE VIRGINIA DA SILVA representada curador MESSIAS UCHOA (CPF 693.859.558-
53) e s/mulher ADAMACI COELHO UCHOA (CPF 257.792.308-20). O Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e 
com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula 
abaixo descrita. Matricula nº 102.261 do 12º CRI da Capital. AVALIAÇÃO: R$ 239.578,93 (Duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), atualizado até setembro/2017, conforme tabela monetária do TJSP, que deverá ser atualizada na data do efetivo leilão eletrônico.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA (CPF 118.477.308-41) e s/mulher IDÊ FERREIRA DA SILVA (CPF 180.078.678-64), e o terceiro interessado BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DE LIMA e demais interes-
sados, expedido nos autos da ação de Execução, processo nº. 0028734-69.2011.8.26.0003, ajuizada por LUCIA DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.878-26), MARIA RITA CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF 943.485.888-72) e LUCY DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.988-60). A Dra. Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com 
término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 136.820 – 6º CRI de Capital. AVALIAÇÃO: R$ 423.355,84 (Quatrocentos 
e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) atualizado em outubro/2019.

Continua...

Agro Pecuária Furlan S/A
CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a 
realizar-se no dia 25/03/2020, às 14:00 hrs., em sua Sede Social na Fazenda Bom Jesus, s/nº, Bairro 
Alambari, CEP 13450 970, Santa Bárbara d´Oeste/SP., Deliberar sobre (i) a aprovação da diretoria 
da Companhia a votar em assembleia geral de sua controlada AGRO NOVA GERAÇÃO S/A (“Con-
trolada”), para aprovar a realização da operação de venda de bens do ativo da Controlada, em valor 
superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e (ii) a autorização aos administradores 
da Controlada para praticarem todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, se 
aprovadas. Damerson Evandro Furlan – Presidente Conselho de Administração  (17-18-19)

Agro Nova Geração S/A
CNPJ nº 09.296.683/0001-40 - NIRE 35300348117

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a rea-
lizar-se no dia 26/03/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Presidente Castelo Branco, 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária. Deliberar sobre (i) a aprovação da diretoria 
para realizar operação de venda de bens do ativo da Companhia, em valor superior a R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), conforme artigo 20, xiii, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a autoriza-
ção aos administradores para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, se aprovadas. Damerson Evandro Furlan – Presidente Conselho de Administração (17-18-19)

BNT S.A.
CNPJ nº 60.780.038/0001-56 – NIRE 35.300.021.436

Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da BNT S.A. (a “Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 27 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado de São Paulo, na 
Rua Estados Unidos, nº 445, sala 1, Jardim América, CEP 01427-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) análise, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019; e (ii) destinação do resultado do exercício. Documentos à disposição: Acham-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

São Paulo, 16 de março de 2020.
 Rodrigo Jabra – Diretor Presidente (17, 18 e 19/03/2020)

Berg-Steel S.A. Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ nº 44.209.294/0001-31 - NIRE nº 353.000.27132

Assembleias Gerais - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), que serão realizadas conjuntamente em 18/04/2019, às 09:00 horas, na sede 

-
ras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; b) Destinação do lucro líquido do exercício. 

-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados da “Associação Colossus de Judô”, para
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 31 de Março de 2020 ás 18:00
horas em primeira chamada e ás 19:00 horas em segunda e última chamada na Rua
Paschoal da Costa, 4 – Vila Albertina – São Paulo / SP, para apreciarem e deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Conta do Exercício Anterior; 2-)
Adequação Estatutária; 3-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Membros
do Conselho Fiscal; 4-) Assuntos Gerais. São Paulo, 02 de Março de 2020. Tábata
Cristina Paz Ostan – Presidente.                19, 20 e 21/03

Cotia Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF 08.529.157/0001-10 - NIRE 35.221.130.330

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, às 10h, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 10.200.000,00, por serem considerados 
excessivos, passando de R$ 13.612.242,00 para R$ 3.412.242,00 dividido em 3.412.242 quotas, mediante o 
cancelamento de 10.200.000 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela 
Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das 
quotas canceladas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambos por  Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Banco do
Brasil

anuncia
linhas de

crédito com
R$ 100 bi
O Banco do Brasil anun-

ciou que dispõe de R$ 100 bi-
lhões para empréstimos a pes-
soas físicas, empresas e o
agronegócio. Também há re-
cursos para compra de supri-
mentos e outros investimen-
tos na área de saúde, eficiên-
cia energética, infraestrutura e
viária, educação e saneamen-
to para prefeituras municipais
e governos estaduais.

“Do total, R$ 24 bilhões são
destinados a pessoas físicas,
R$ 48 bilhões são para empre-
sas, R$ 25 bilhões para o
agronegócio e R$ 3 bilhões para
administrações públicas muni-
cipais e estaduais. Os recursos
irão reforçar as linhas de crédi-
to já existentes, principalmente
as voltadas para crédito pesso-
al e capital de giro”.

No caso dos estados e mu-
nicípios é necessário que te-
nham limite de crédito no Ban-
co do Brasil e atendam as con-
dições legais previstas pelo
Tesouro Nacional.

O Banco do Brasil tem mais
de cinco mil agências em todo
o país. No ano passado, o ban-
co teve R$ 17,8 bilhões de gan-
ho real, lucro ajustado que
contabiliza o lucro líquido do
período e reservas. (Agencia
Brasil)

STF derruba
liminar que

sugeriu
soltar presos
por conta do
COVID-19
O Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) derrubou  na quarta-
feira (18) a liminar proferida
pelo ministro Marco Aurélio
que “conclamou” juízes de
todo o país a soltar presos que
estão no grupo risco do novo
coronavírus (COVID-19).

Pela liminar, os magistrados
das Varas de Execução Penal
(VEP) de todo o país deveriam
analisar a situação de cada pre-
so e avaliar a eventual conces-
são de liberdade condicional
para maiores de 60 anos e dar
regime domiciliar a portadores
do vírus HIV, diabéticos, pes-
soas com tuberculose, doen-
ças respiratórias, cardíacas,
gestantes e lactantes. Além
disso, os juízes deveriam con-
ceder medidas alternativas
para quem cometeu crime sem
violência ou grave ameaça.

Por 7 votos 2, o STF enten-
deu que as medidas para evi-
tar o contaminação de presos
foram tomadas pelo Ministério
da Saúde e pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública,
além do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que editou uma
recomendação sobre o mesmo
assunto.

A decisão do ministro foi
tomada  na terça-feira  (18) à
noite e a liminar foi levada hoje
para referendo do plenário. A
liminar foi proferida em um pro-
cesso que foi julgado em 2015,
quando o STF proibiu o Poder
Executivo de contingenciar
verbas do Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen) para melho-
rar as condições de presídios.
Nesta semana, o Instituto de
Defesa do Direito de Defesa
(IDDD) pediu que a situação
precária dos presídios fosse
novamente levada em conta
diante da pandemia do novo
coronavírus. (Agencia Brasil)
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Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bens móveis e para intimação dos executados ELOISIO ALVES PAZ (CPF 068.243.198-21); ANA CLÁUDIA GOMES PAZ (CPF 163.743.958-08); ROMILDO GOMES DA SILVA (CPF 003.694.158-17) e MARIA JOSÉ DA SILVA (CPF 180.025.338-95), 
e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos do processo nº. 0044137-77.2011.8.26.0068, ajuizada por ALZILENE NUNES SANTANA MANFREDI (CPF 101.553.238-14). A Dra. ANELISE SOARES, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri/
SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual 
ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor 
de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRÍCULA Nº 73.598 do CRI de Barueri/SP: AVALIAÇÃO: R$ 99.631,27 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado APOLO 12 RS AUTO POSTO LTDA (CNPJ 52.782.091/0001-68) na pessoa de seu representante lega, bem como na sua pessoa REMILDO DE SOUZA (CPF 562.930.899-87), e demais interessados, expedido nos autos da CARTA 
PERCATÓRIA nº 0000817-67.2015.8.26.0510 (oriunda da 1ª Vara Cível Comarca de Campinas/SP, Cumprimento de Sentença nº 0004064-66.2004.8.26.0114). Ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0003-06). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita.: OBS: Se o lance atingir valor entre 40% e 59%, estará condicionado à liberação pelo juízo - lance condicional. Matrícula 42.047 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Rio Claro/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.234.468,50 (Hum Milhão, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) atualizado pela tabela do TJSP, em Maio/2018.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executado (a) VALÉRIO PAOLI (CPF 051.877.948-33), e demais interessados, expedido nos autos da ação PROCEDIMENTO COMUM - EXTINÇÃO DE CONDOMINIO – Proc. 0001780-16.2009.8.26.0048 
(048.01.2009.001780) – Ajuizada por ZORAIDE MENDES TORRES (CPF 138.099.778-02). A Dra. Adriana da Silva Frias Pereira, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com 
término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo 
descrita. Matrícula nº 50.284 do CRI de Atibaia/SP: AVALIAÇÃO: 266.569,90 - (duzentos e sessenta mil, quinhentos e um reais e noventa centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em novembro/2018.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bens e para intimação da executada JUSCELINO MACHADO ALMEIDA (CPF 140.444.798-95), e demais interessados, expedido nos autos da Ação Alienação Judicial de Bens, Processo nº. 1005521-26.2017.8.26.0320, ajuizada por NAIR SANTA DA 
SILVA ALMEIDA (CPF 708.354.386-00). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1ª Praça com início no dia 30/03/2020 às 14:00h, e com término no 
dia 01/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 01/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/04/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1: Um lote de terreno, nº 25, da quadra nº 02, situado no Bairro Morada do Vale, no Município de Coronel Fabriciano/MG, com 
as seguintes confrontações e medidas: frente para a Rua Quatro (04), atual Rua Vale do Paracatu, n.º 362, medindo 12,00 metros; por um lado com o lote 24, medindo 25,00 metros; por outro lado com o lote 26, medindo 25,00 metros; e fundos com o lote 06, medindo 12,00 metros; perfazendo uma área 
total de 300,00m². Sobre o referido lote foi edificado uma Residência composta por uma casa com 02 pavimentos, sendo térreo cozinha, banheiro social, área de serviço/lavanderia e um dormitório, piso superior sala, dois quartos e uma varanda, construída em alvenaria, laje e piso cerâmico. AVALIAÇÃO: 
R$ 140.350,17 (Cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta reais e dezessete centavos) atualizado pela tabela do TJSP em (abril/2018). LOTE 2: Um lote de terreno, situado ao lado do nº 362 da Rua Vale do Paracatu, com terreno em declive, medindo de 300,00m². AVALIAÇÃO: R$ 60.150,07 (Sessenta mil, 
cento e cinquenta reais e sete centavos) atualizado pela tabela do TJSP em (abril/2018). LOTE 3: UM VEÍCULO VW/PARATI, PLACAS GXU 2176. AVALIAÇÃO: R$ 13.000,00 (Sessenta mil reais) atualizado pela tabela do TJSP em (abril/2018).

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA  PHILIPPE DE
VITR Y, 68, APARTAMENTO 43, BLOCO D,JARDIM SANTA JOSEFINA, 32º
SUBDISTRITO, CAPELA DO SOCORRO,CEP: 06711-25, São Paulo - SP, CEP: 05819-
080
1º leilão 24/03/2020 a partir das 15:30 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 15:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 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.
Mutuários:
LUZIA YONEKO OGAWA,CPF 012.203.338-83
PAULO SATORU OGAWA,CPF 059.310.738-17; SANDRA TEIXEIRA OGAWA ,CPF
100.085.078-13
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. 11932854559 ou Rua Araci, Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva,
SP, Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50547

19 - 20 - 21/03/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 18/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B37499 - CONTRATO: 8179700030101 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ DE OLIVEIRA , 260, AP 42 , 3º ANDAR , BLCO
7.B , EDIFICIO PRINCIPE GEORGE , PORTAL DOS PRINCIPES , 29º SUBDISTRITO
, SANTO AMARO , JARDIM DOM JOSE ( VALO VELHO ) , SAO PAULO - SP, CEP:
05886-120.
SOLANGE DA CRUZ PUPPO ROMERO,BRASILEIRA,SOLTEIRA,GERENTE DE
OPERANCOES,CPF:100.850.738-57, CI:20262043 SSP/SP.

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

18 - 19 - 20/03/2020

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação dos executados VILLUMY SERVIÇOS EMPRESARIAIS
S/C LTDA (CNPJ nº 51.308.336/0001-57) na pessoa de seu representante legal, ANTONIO DA SILVA
VILLARINHOS (CPF nº 002.705.718-68), e MYRIAM MADUREIRA VILLARINHOS (CPF nº 045.458.508-
04). O Dr.Rodrigo Ramos, MM Juiz de Direito da 2º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP,
na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Execução,
ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA SALUM DIB e ou, Processo n° 0100278-59.2007.8.26.0100, tendo sido
designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido
no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 886 a 903
do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª
terá início no dia 06/04/2020 às 10:30 horas e término dia 09/04/2020 às 10:30 horas onde serão aceitos
lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance
superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 09/
04/2020 às 10:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 30/04/2020, às
10:30 horas. Em segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior
a avaliação e desde que não se trade de inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, ou de 80%
(oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em
hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo
Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofert ados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e
emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço
da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão
será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará,
imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC.
O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009,
por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco
Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação
judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do
bem: Imóvel Rua Pariquera – Açu, nº 39, Indianópolis – 24º Subdistrito. Um prédio e seu respectivo terreno,
medindo 9,40m de frente, por 23,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma
largura da frente, ou seja 9,40m encerrando a área de 216,20m², confinando do lado esquerdo de quem do
imóvel olha para a rua com o prédio nº 41, de Herman Dussel, pelo lado direito com quem de direito, e pelos
fundos com Vicente Branda ou sucessores, atualmente confronta pelo lado esquerdo de quem do imóvel olha
para a rua com o prédio de nº 41, de Herman Dussel, pelo lado direito com os fundos do prédio nº 362 da
Avenida Cotovia, e nos fundos com propriedade Vicente Branda. Contribuinte 041.154.0022-6. Objeto da
matricula 82.603 do 14º CRI/SP. Avaliação R$ 2.851.546,75 (base 02/2020), valor que será atualizado
conforme tabela pratica do Tribunal de Justiça. Consta do Av. 2/82.603, conforme certidão de 07 de julho de
2009 expedida pela 64º Vara do Trabalho desta Capital, TRT2, ação trabalhista processo nº 02110200406402006
movida por Maria Ivonete Leonardo de Lacerda em face de Villumy Serviços Empresariais S/C Ltda, o imóvel
foi penhorado para garantia da execução de R$ 11.849,26, em março de 2007. Conforme av. 4/82.603 consta
penhora exequenda. Da Visitação – Os interessados na visitação do bem deverá encaminhar um email para
claudio@allianceleiloes.com.br, solicitando a visitação com todos os seus dados e qualificação, assim que
for autorizado pelo juiz, será designado uma data e hora a todos os interessados na visitação.  Adjudicação
- Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou
Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de
adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição
da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste
caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais,
honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre a
arrematação. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados
e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. O valor do credito
exequendo é de R$ 198.476,20 em 01/02/2020. Em pesquisa feita ao site da Prefeitura ficou constatado débitos
no valor de R$ 328.052,09 em 01/02/2020. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma
da Lei. São Paulo/SP, 19 fevereiro de 2020. Rodrigo Ramos - Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1034241-64.2016.8.26.0602 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento
S/A Requerido: Anderson dos Santos Alencar EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1034241-64.2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado
de São Paulo, Dr(a). MARCIO FERRAZ NUNES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDERSON DOS
SANTOS ALENCAR, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, RG 54224892, CPF 425.891.248-48, que lhe foi proposta
uma ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de AYMORÉ - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese: que as partes celebraram em 06/11/2014,
contrato de financiamento nº 287319300. Em garantia, o réu alienou fiduciariamente ao requerente o veículo
marca FORD, modelo ECOSPORT FREEST 1.6, ano 2012, cor PRETA, placa EUG 3749, chassi
9BFZE55P5C8735158. O requerido está inadimplente da 21ª a 23ª parcela da obrigação, a qual deveria ter
sido paga em 06/08/2016 a 06/10/2016 no valor total de R$ 2.434,72. A liminar de busca e apreensão do veículo
foi cumprida em 07/12/2016. 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. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Prazo para pagamento: 05 (cinco) dias e
para contestar: 15 (quinze) dias, que passarão a ser contados a partir do término do prazo fixado no edital.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Sorocaba, aos 17 de fevereiro de 2020. 18 e 19/03

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1002721-22.2017.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni
de Faria, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Daniela Lagreca CPF: 087.294.018-79, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/
0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco Unidade Granja Vianna) ajuizou Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 40.252,40 (Março/2017), representada pelo inadimplemento das mensalidades
de Abril à Dezembro de 2012 na prestação de serviços educacionais e parcelas relativas a excursão vencidas
em Outubro à Dezembro de 2012. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isenta de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Carapicuíba/SP, 26/11/2019. 18 e 19/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS - PROCESSO Nº 1108632-07.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAQNOVAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ 08.744.867/0001-63, com 
endereço à Rua Dalvo Matos Dedecca, 20, sala 3, Vila Palmeiras, CEP 02728-110, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Pedido de Falência por parte de Workcapital Bsd Fomento Mercantil Ltda, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por 
impontualidade no pagamento da(s) duplicata(s) n.º 566 1/3, 566 2/3, 566 3/3 563 1/3, 563 2/3, 563 3/3, 599 1/3, 599 2/3, 599 3/3, 
567 1/3, 567 2/3, 567 3/3, 531 3/3, 560 1/3, 560 2/3, 560 3/3, 575 1/3, 575 2/3, 575 3/3, 561 1/3, 568 1/3, 561 2/3, 561 3/3, 568 2/3, 
568 3/3, 550 2/3, 550 3/3, 597 1/3, 597 2/3, 597 3/3, 571 1/3, 571 2/3, 571 3/3, 549 1/3, 549 2/3, 549 3/3, 573, 564 1/3, 564 2/3, 564 
3/3, 551 1/3, 551 2/3, 551 3/3, 572, 565 1/4, 565 2/4, 565 3/4, 565 3/4,546 2/2, que totalizam o valor de R$ 77.313,82, devidamente 

apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao 

contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1015993- 73.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edilson 
Ferreira Amaro, CPF 996.511.308- 49, que Henriplan Arquitetura e Construção Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, 
para cobrança de R$ 59.509,00 (10/2017), referente ao débito de aluguéis e encargos devidos. Estando o executado em local ignorado, foi 

execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2020.                                    B 18 e 19/03

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1051816-34.2019.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
- Foro Centra Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Carlos Huhn Rodrigues-ME, CNPJ 08.975.644/0001-07, na pessoa de seu 
representante legal e a Carlos Huhn Rodrigues, CPF 269.592.998-61, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 119.210,80 (maio/2019), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 

em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária 

custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0152642-03.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA GONZAGA ARNONI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO 
ANTONIO TORRES RODRIGUES, CPF/MF nº 000.517.804-53, Fernando Antonio Torres Rodrigues Junior, CPF/MF nº 878.133.517-20 e 
Mara Lanuza Moreno Rodrigues, CPF/MF nº 569.782.434-34, que lhes foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Landesbank Baden-Wurttemberg, objetivando o pagamento de R$ 13.073.599,05. Tendo diligenciado em todos os endereços localizados, 
e esgotadas as tentativas de citação, estando os Executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, para que 

pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo legal de 15 
(quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019.                B 18 e 19/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012315-12.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) CHRISTIANE CAMURÇA KIM, (Outros nomes: Christiane de Albuquerque Camurça), Brasileira, Divorciada, Estilista,  
RG 53.266.690-2, CPF 579.454.702-20, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Francisco Cerruti Gaeta, para 
cobrança da quantia de R$ 23.956,89 (março/2015), decorrente a inadimplência dos aluguéis de setembro de 2014 a março de 
2015, multas contratuais, taxas condominiais e contas de energia elétrica, oriundas do Contrato de Locação de Imóvel Residencial 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1006693-87.2017.8.26.0001O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ANA 
PATRICIA CASTANEDA SANCHEZ, Colombiano, Casada, Comerciante, que lhe foi proposta uma ação de Tutela Cautelar 
Antecedente por parte de Jose Carlos Spina Junior, objetivando seja julgada procedente, para declarar a nulidade da venda e 
compra do Apto.nº114, 11º andar do Condomínio Residencial Piazza Lacchini, de Matricula 141.296, 3º CRI/SP . 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 aos 20 dias supra, ofereça resposta, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia nos termos do artigo 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 27 de fevereiro de 2020.                                    [18,19] 
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕESJUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO AIGNER RIBEIRO 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1125806-58.2019.8.26.0100 A 
MMª Juíza de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, DRA. CLARISSA 
SOMESOM TAUK, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que, neste Juízo, tramita a ação de 
Alteração de Regime de Bens movida por SAMIR CHOAIB, brasileiro, portador do CPF 093.475.968-50, e LUMENA 
CLÁUDIA PASCON CHOAIB, que quando solteira, assinava Lumena Cláudia Pascon, brasileira, portadora do CPF 
118.220.808-86, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento, celebrado 
sob Regime de Absoluta Separação de Bens, passando a vigorar, sob REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º 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 14 de fevereiro de 2020.                    [18,19] 

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de AGOE Realizada em 18/3/19. 18/3/19, às 12h, na sede social. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por
unanimidade: Em AGO: 1. Aprovadas a prestação de contas dos administradores, e as Demonstrações Financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31/12/16 e 31/12/17. 2. No que tange aos resultados fi nais dos exercícios de 2016 e 2017, foi
deliberado que: 2.1. Com relação ao exercício social encerrado em 31/12/16, tendo em vista a apuração de lucro líquido no valor
total de R$41.385,09, foram aprovadas: (a) a destinação de R$2.069,25 à conta de Reserva Legal; e (b) a distribuição de dividendos
aos acionistas no valor de R$39.315,84. 2.2. Com relação ao exercício social encerrado em 31/12/17, tendo em vista a apuração
de lucro líquido no valor total de R$9.672.980,30, foram aprovadas: (a) a destinação de R$483.649,02 à conta de Reserva Legal; 
(b) a destinação de R$9.097.437,97 à conta de Reserva de Lucros; e (c) a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de
R$91.893,31. 3. Nos termos do §2º do artigo 9º do Estatuto Social, os atuais membros do Conselho de Administração, cujos mandatos
venceram em 30/4/17, permaneceram investidos em seus respectivos cargos até a presente data. Foram reeleitos, para os seus
respectivos cargos no Conselho de Administração, para um mandato de 1 ano, a vencer em 18/3/20: (1) Olimpio Matarazzo Neto
- Conselheiro Presidente; e (2) Fauze Barreto Antun - Conselheiro Vice-Presidente. Foi eleito, como novo membro do Conselho
de Administração, para um mandato de 1 ano, a vencer em 18/3/20: (3) Antonio Fernando Checchia Wever - Conselheiro sem
designação específi ca. 3.1. Os conselheiros ora eleitos foram, investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse
lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura de declaração de desimpedimento, nos termos
do artigo 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de
exercerem a administração. 4. A remuneração global anual dos administradores estará limitada à quantia de R$1.000,00 ao ano e que
os administradores não terão participação nos lucros. Em AGE: 5. Aprovada a retifi cação e a ratifi cação da Ata da AGE de 28/9/18,
para: 5.1. Retifi car o Boletim de Subscrição que integrou a Ata da AGE de 28/9/18 como “Anexo IV”, no qual constou erroneamente que
o aumento de capital formalizado em referida ata será integralizado em moeda corrente nacional, quando o correto seria constar que
será integralizado parte em moeda corrente nacional e parte mediante a conferência de fração ideal de bem imóvel. 5.1.1. O “Anexo
IV” à Ata da AGE de 28/9/18 retifi cado e ora ratifi cado pelos acionistas integra a presente ata como Anexo I. 5.2. Ratifi car as demais
deliberações tomadas pelos acionistas que foram formalizadas na Ata da AGE de 28/9/18, bem como todos os atos societários dela
decorrentes. Nada mais. JUCESP nº 215.700/19-3 em 18/4/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A.  - CNPJ/ME
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de AGO Realizada em 27/11/19. 27/11/19, às 12h, na sede social. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por
unanimidade: 1. Aprovadas a prestação de contas dos administradores, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/18. 2. Tendo em vista a apuração de lucro líquido no valor total de R$9.962.788,41, foram aprovadas:
(a) a destinação de R$498.139,42 à conta de Reserva Legal; (b) a destinação de R$9.370.002,50 à conta de Reserva de Lucros; e
(c) a distribuição de dividendos aos acionistas no valor R$94.646,49. Nada mais. JUCESP nº 4.332/20-9 em 8/1/20. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária-Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002451-15.2011.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Marcos Roberto da Silva
Tresler, CPF 116.710.778-06, Priscila da Silva
Tresler, CPF 336.723.368-40, e Ricardo Alexandre
da Silva Tresler, CPF 232.172.808-65, na qualidade
de sucessores de Geni da Silva Tresler, que foi
proposta uma ação de Reintegração / Manutenção
de Posse, por parte de Itaú Unibanco S/A, na qual
foi o autor reintegrado na posse do veículo marca
Peugeot/206 Presence 1.4 8V, cinza, ano/modelo
2004/2004, placa DKX 0080, chassi
9362AKFW94B019179, haja vista o inadimplemento
do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 82602-
29727120. Encontrando-se os herdeiros
supracitados em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que
tomem ciência dos atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, habilitem-se
nos autos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11
de fevereiro de 2020.            19 e 20.03
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NTI Industrial de Auto Peças S/A
CNPJ (MF) nº 00.170.631/0001-59

 (Em Reais)
Relatório da Administração: Srs. Acionistas: 

Marcelo Elmor
 - Contador 

Balanço Patrimonial 
Ativo Circulante
Disponibilidades
Aplicações Financeiras
Contas e Títulos Receber de Clientes
Impostos a Recuperar

Ativo Não Circulante: Permanente -
Imobilizado -
Total do Ativo
Passivo Circulante
Fornecedores -

Demonstração do Resultado
Receita Operacional Bruta: 

133.633
Receita Operacional Líquida

Salários e Encargos Sociais
Emprestimos/Financiamentos/Terceiros 350
Patrimônio Líquido
Capital Realizado 51.000 51.000
Reserva de Capital
Lucros / (Prejuízo) Acumulado
Lucros / (Prejuízo) 
Total do Passivo

Lucro Bruto
Despesas Operacionais

Gerais e Administrativas 67.975
Despesas Tributárias 11.699 3.975
Despesas / Receitas Financeiras

IRPJ/CSLL 50.069

Lucro por Ação

CIPEC Industrial de Autopeças S/A
CNPJ (MF) nº 00.610.742/0001-39

 (Em Reais)

Relatório da Administração: Srs. Acionistas: 

Marcelo Elmor - CPF 125.966.858-41

CRC - 1SP 160.441/O-3

Demonstração do Resultado
Receita Operacional Bruta: Vendas e Serviços (51.951.171) (52.644.684)
Impostos s/Vendas 10.871.888 11.396.763
Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos 31.542.095 29.402.952

Balanço Patrimonial
Ativo Circulante
Disponibilidades 1.146 12.741
Aplicações Financeiras 4.831.506 3.372.943
Contas e Títulos Receber de Clientes 8.697.975 9.294.321
Estoques 14.208.097 14.757.123
Impostos a Recuperar 1.481.936 876.957
Outros Valores a Receber 1.571.930 2.048.941
Ativo Não Circulante: Permanente
Imobilizado 2.103.620 2.154.590
Intangivel 33.092 61.062
Total do Ativo
Passivo Circulante
Fornecedores 2.735.655 2.312.572
Obrigações Sociais e Fiscais 1.180.377 1.240.531
Salários e Encargos Sociais 843.735 884.082

Demais Contas a Pagar 104.669 41.912
Emprestimos/Financiamentos/Terceiros 1.113.458 -

Impostos e Contribuições a Longo Prazo 10.575.325 11.099.326
Patrimônio Líquido
Capital Realizado 150.000 150.000
Reserva de Capital 983.542 983.542
Lucros / (Prejuízo) Acumulado 15.863.131 15.175.677
Lucros / (Prejuízo) (620.592) 691.035
Total do Passivo

Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Despesas com Vendas 4.134.307 4.381.351
Gerais e Administrativas 5.434.232 4.979.104
Despesas Tributárias 171.716 305.881
Despesas / Receitas Financeiras (631.815) (67.505)

Receitas / (Despesas) Não Operacionais 1.049.340 1.316.385

IRPJ/CSLL - 238.717

Lucro por Ação 0,0185 (0,0206)

Balanço Patrimonial 31/12/19 31/12/18
Ativo Circulante 8.280.916 6.952.963
Disponibilidades 190 24.661
Aplicações Financeiras 8.280.726 6.925.302
Impostos a Recuperar - 3.000
Ativo Não Circulante: Permanente 3.270.807 3.381.511
Imobilizado 3.270.807 3.381.511
Total do Ativo 11.551.723 10.334.474

FEAB Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ (MF) nº 05.388.974/0001-08

 (Em Reais)

Relatório da Administração: Srs. Acionistas: 

Passivo Circulante 861.491 3.061.023
Fornecedores - 4.080
Obrigações Sociais e Fiscais 261.491 171.010
Demais Contas a Pagar - 1.593.356
Emprestimos/Financiamentos/Terceiros 600.000 1.292.577

Patrimônio Líquido 10.690.232 7.273.451
Capital Realizado 867.585 867.585
Reserva de Lucro 1.546.769 -
Lucros / (Prejuízo) Acumulado 3.040.341 2.016.289
Lucros / (Prejuízo) 5.235.537 4.389.577
Total do Passivo 11.551.723 10.334.474

Demonstração do Resultado 31/12/19 31/12/18
Receita Operacional Bruta: Vendas e Serviços (5.887.184) (5.455.981
Impostos s/Vendas 214.882 199.143
Receita Operacional Líquida (5.672.302) (5.256.837
Lucro Bruto (5.672.302) (5.256.837)
Despesas Operacionais (518.886) 285.958

Despesas com Vendas - 11.976
Gerais e Administrativas 144.122 252.310
Despesas Tributárias 28.659 45.720
Despesas / Receitas Financeiras (691.667) (24.047)

(6.191.188) (4.970.879)
Receitas / (Despesas) Não Operacionais 93.511 -

(6.097.676) (4.970.879)
IRPJ/CSLL 862.139 581.302

(5.235.537) (4.389.577)
Lucro por Ação (0,1557) (0,1306)

Marcelo Elmor - CPF 125.966.858-41

CRC - 1SP 160.441/O-3

  Reserva Lucros
 Capital Legal Acumulados Total
Saldo 31/12/2017 646.099,95 152.400,00 (5.728.527,19) (4.930.027,24)
Aumento de Capital 6.326.345,00 - - 6.326.345,00
Lucro do Exercício - - 1.788.719,97 1.788.719,97
Saldo 31/12/2018 6.972.444,95 152.400,00 (3.939.807,22) 3.185.037,73
Redução 
 de Capital (3.939.807,22) - 3.939.807,22 -
Lucro do Exercício - - 1.670.961,90 1.670.961,90
Dividendos a Distribuir - - (835.480,95) (835.480,95)
Saldo 31/12/2019 3.032.637,73 152.400,00 835.480,95 4.020.518,68

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 31/12/2018

Acober S/A Administração de Bens e Condomínios - CNPJ/MF 61.391.314/0001-57
Relatório da Administração

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31/12/2019. A Diretoria

ATIVO 2019 2018
Circulante 2.812.291,25 2.450.866,64
Bancos/Caixa 244,38 3.052,51
Aplicações Financeiras 2.732.482,70 2.285.719,78
Aluguéis a Receber 79.564,17 162.094,35
Não Circulante 2.099.665,69 923.043,89
Mútuo 1.945.160,00 814.860,00
Imoblizado 595.258,78 627.706,26
Depreciações (-) (440.753,09) (519.522,37)
Total do Ativo 4.911.956,94 3.373.910,53
PASSIVO 2019 2018
Circulante 891.438,26 188.872,80
Contas a Pagar 6.000,00 5.790,00
Dividendos a Distribuir 835.480,95 -
Obrigações Fiscais a Pagar 42.554,16 109.087,72
Obrigações Trabalhistas a Pagar 4.733,15 7.016,75
Pró-labore a Pagar 2.670,00 9.526,82
Outras Obrigações - 57.451,51
Patrimônio Líquido 4.020.518,68 3.185.037,73
Capital Social 3.032.637,73 6.972.444,95
Reserva Legal 152.400,00 152.400,00
Resultado do Exercício 835.480,95 1.788.719,97
Resultado Acumulado - (5.728.527,19)
Total do Passivo 4.911.956,94 3.373.910,53

Demonstração de Resultado 2019 2018
Receita Operacional: Receita de Aluguel 2.273.244,52 2.491.986,67
(-) Impostos sobre Receitas (82.973,42) (90.957,50)
Receita Líquida de Aluguéis 2.190.271,10 2.401.029,17
(-) Custo Direto de Aluguéis (122.646,96) (55.437,73)
Lucro Bruto 2.067.624,14 2.345.591,44
(-) Despesas Administrativas (313.486,09) (404.538,43)
(-) Despesas Financeiras (524,51) (328,46)
(+) Receitas Financeiras 213.147,62 144.126,15
Resultado antes do IRPJ e CSLL 1.966.761,16 2.084.850,70
(-) Provisão IRPJ e CSLL (295.799,26) (296.130,73)
Resultado após do IRPJ e CSLL 1.670.961,90 1.788.719,97
(-) Dividendos a Distribuir 835.480,95 -
Lucro Líquido do Exercício 835.480,95 1.788.719,97

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A empresa tem 
como objetivo principal a locação de imóveis próprios. 2. Princi-
pais Práticas Contábeis: As demonstrações fi nanceiras foram 
elaboradas, seguindo os princípios emanados da legislação socie-
tária. As principais práticas contábeis são: 2.1. Aluguéis a Rece-
ber: São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Presidente: Alexandre Pedro de Queiroz Ferreira
Diretora: Ondina Bergamo de Queiroz Ferreira

Superintendente: Francisco Eduardo de Queiroz Ferreira
Contador: Pericles Ferreira Porto Junior CT/CRC: 1SP 160.017/O-6

DIRETORIA: 

Demonstração de Fluxo de Caixa 2019 2018
Das Atividades Operacionais
Resultado do Exercício 1.670.961,90 1.788.719,97
Depreciação (78.769,28) -
Resultado Líquido Ajustado 1.592.192,62 1.788.719,97
Variações de Ativo e Passivo: Clientes 82.530,18 (19.571,82)
Outros Créditos - 21.278,04
Contas a Pagar 210,00 277,50
Obrigações Fiscais a Pagar (66.533,56) 53.336,74
Obrigações Tabalhistas a Pagar (2.283,60) 1.582,32
Pró-labore a Pagar (6.856,82) (2.511,11)
Outras Obrigações (57.451,51) (49.708,01)
Total (50.385,31) 4.683,66
Total das Atividades Operacionais 1.541.807,31 1.793.403,63
Das Atividades Investimentos: Mútuo (1.130.300,00) 814.860,00
Imobilizado 32.447,48 -
Total das Atividades Investimentos (1.097.852,52) 814.860,00
Das Atividades Financiamentos
Empréstimos - (6.326.345,13)
Capital Social (3.939.807,22) 6.326.345,00
Amortização do Capital Social 3.939.807,22 -
Total das Atividades Financiamentos - (0,13)
Caixa Líquido 443.954,79 978.543,50
Disponibilidade no Início do Ano 2.288.772,29 1.310.228,79
Variação Ocorrida no Período 443.954,79 978.543,50
Disponibilidade no Final do Ano 2.732.727,08 2.288.772,29

aluguéis representativos desses créditos; 2.2. Aplicações Finan-
ceiras: Estão registradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos 
rendimentos incorridos até a data do balanço; 2.3. Imobilizado: 
Está registrado pelo custo de aquisição, deduzido das taxas legais 
de depreciação. 3. Capital: É representado por 12.987.031 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliarios e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata da AGE Realizada em 3/5/17.
3/5/17, às 12h, na sede social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações por unanimidade: (a) alteração da denominação
social da Companhia para “BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliarios e Participações S.A.”; (b) aprovar a conversão de 1 ação ordinária nominativa e sem valor nominal em 1 ação preferencial, sem valor nominal,
que conferirá ao seu titular o direito de veto com relação às matérias previstas no novo §7º do Artigo 5º do Estatuto Social - cuja consolidação e reformulação foi aprovada nesta data, conforme item “c” abaixo. Referida
ação preferencial será cedida e transferida pelo acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações, CNPJ/MF nº 10.912.885/0001-59 para a SEB Internationale, CNPJ/MF nº 05.720.705/0001-
05. O artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação, confomer consolidado no Anexo I desta ata; (c) Tendo em vista a deliberação tomada acima, os acionistas resolveram reformular o Estatuto 
Social na íntegra e ajustar demais disposições julgadas pertinentes, o qual, consolidado, passa a vigorar nos termos do Anexo I. Nada mais. JUCESP nº 324.146/17-6 em 17/7/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.
Anexo I - Estatuto Social da BTS 100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - Capitulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração da Companhia: Artigo 1º - A sociedade denomina-se BTS
100 Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A., doravante estruturada sob a forma de Sociedade anônima (”Companhia”), regendo-se pelas disposições contidas nesse Estatuto Social e pela Lei 6.404/76.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado de São Pauto na Avenida Cidade Jardim, 803 - 9º andar- Sala “H”, Itaim Bibi, CEP 01453-000, podendo abrir, encerrar e manter 1 e apenas 1 fi lial na
Cidade de Itatiaia/RJ. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a, propriedade, construção e exploração, mediante locação, da planta industrial (“Planta Industrial”) a ser construída em parte da área do imóvel
localizado na Rodovia Presidente Dutra, na Cidade de Itatiaia/RJ, objeto da matricula nº 3.467 do Ofício Único de Registro de Imóveis da Comarca de Itatiaia (“Imóvel”). Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é 
indeterminado. Capitulo II - Do Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito da Companhia é de R$ 22.136.050,00, representado por (i) 22.136.049 ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, e (b) 1 ação preferencial e sem valor nominal, observado o disposto no artigo 15, §2º e artigo 17, §2º, da Lei nº 6.404/76. §1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
§2º - A ação é indivisível em relação à Companhia. Havendo, ação pertencente a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. §3º - A Companhia poderá adquirir
suas próprias ações para permanência em tesouraria ou para cancelamento, desde que observe o limite correspondente ao valor do saldo de lucros e reservas, exceto a legal, observando ainda, no que couber, o disposto
no artigo 30 e seus §§, da Lei 6.404/76, conforme alterada. §4º - O capital social poderá ser aumentado mediante a emissão de ações ordinárias ou preferenciais, estas últimas sem direito a voto, observado o limite 
previsto no Artigo 15, §2º da Lei nº 6.404/76, sendo livre a variação nas respectivas proporções. §5º - A subscrição de ações do capital para integralização a prazo, desde que já comprovada a integralização de parcela
correspondente a 10% por cento do capital social inicial da Companhia, observará o prazo de pagamento e as demais condições que forem estabelecidas na Assembleia Geral que deliberar sobre o aumento de capital,
devendo ser ouvido previamente o Conselho Fiscal, se em funcionamento. §6º - Nenhuma transferência de ações terá validade ou efi cácia perante a Companhia ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros
de registro e de transferência de ações, se levada a efeito em violação aos acordos e contratos já existentes entre os acionistas da Companhia, tanto aqueles que disciplinam o exercício do direito de voto na Companhia,
como os que estabelecem restrições e/ou garantias sobre as participações societárias dos seus acionistas. §7º - A ação preferencial confere à SEB internationale (“SEB”) o direito de veto com relação aos seguintes
atos da Companhia: (i) modifi cação no objeto social da Companhia e qualquer outra disposição do presente Estatuto Social, exceto com relação a aumento de capital relativo ao objeto social da Companhia; (ii) eleição
dos membros da diretoria, diretores e administradores e modifi cação na composição da diretoria, desde que os novos membros indicados para a diretoria e/ou do conselho não sejam sócios, diretores ou empregados
do Pátria Investimentos Ltda.; (iii) introdução de alteração substancial nas práticas comerciais e/ou administrativas, fora das operações diárias e costumeiras praticadas pela Companhia, que deverão restringir-se à
construção da Planta Industrial, gerenciamento da propriedade do Imóvel e da Planta Industrial e outras atividades relacionadas exclusivamente ao Imóvel e à Planta Industrial; (iv) venda, cessão ou transferência das
ações da Companhia a terceiros, exceto para outros fundos administrados ou geridos pelo Pátria Investimentos Ltda., conforme disposições do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças 
celebrado entre SEB e Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações (”SPA”); (v) assunção de obrigações, prestação de garantias, endosso ou qualquer outra forma de comprometimento, pela
Companhia envolvendo valores acima de R$50.000,00, salvo se para a execução da Planta Industrial e securitização dos créditos decorrentes da locação da Planta Industrial; e (vi) realização de qualquer novo
investimento pela Companhia distinto do Imóvel e da Planta Industrial, obtenção de fi nanciamento de qualquer tipo, ou qualquer outra forma de endividamento Companhia, salvo se para a execução da Planta Industrial
e securitização dos créditos decorrentes da locação da Planta Industrial. §8º - A SEB também terá direito de acesso para verifi cação de todas as informações fi nanceiras, contábeis e societárias da Companhia. Capítulo
III - Do Direito de Preferência à Aquisição de Ações: Artigo 6º - Na hipótese de qualquer acionista pretender alienar as respectivas ações, no todo ou em parte, deverá dar direito de preferência aos demais acionistas, 
nos mesmos termos e condições oferecidos pelo adquirente, inclusive no que se refere ao preço de aquisição por ação, mediante notifi cação extrajudicial, com prazo de pelo menos 30 dias para o seu exercício, constando
o preço por ação, a forma e as condições de pagamento pretendidos e todos os demais termos e condições oferecidos pelo adquirente. §1º - A não manifestação por escrito do acionista notifi cado no prazo que lhe for
concedido, possibilitará ao acionista interessado negociar livremente suas ações com terceiros, pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo para exercício de preferência, após o qual a preferência será ofertada
novamente. §2º - O direito de preferência previsto no artigo 6º acima não se aplica na hipótese de transferência das Ações para fundos de investimento administrados pelo Pátria Investimentos Ltda. Capítulo IV - Da
Assembleia Geral: Artigo 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que exigirem os
interesses sociais, mediante convocação na forma prevista no Estatuto, observadas, em qualquer caso, os procedimentos legais. Artigo 8º - A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer dos acionistas
ou representantes de acionistas, escolhidos pelos presentes, o qual convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. §1º - A Assembleia Geral será convocada por acionistas representando a maioria do capital
social, ou pelo Diretor Presidente da Companhia, nos termos disposto no Artigo 124 da Lei 6.404/76, mediante editais de convocação publicados na imprensa. Considerar-se-á regularmente instalada, independentemente
de convocação, a Assembleia à qual comparecerem a totalidade dos acionistas. §2º - As deliberações da Assembleia Geral serão válidas se aprovadas por votos emitidos pela maioria absoluta das ações detidas pelos 
acionistas presentes, ressalvadas as exceções previstas em lei que requeiram quórum específi co de deliberação. §3º - Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento de acordos
de acionistas arquivados na sede da Companhia, negando cômputo a voto proferido com violação a tais acordos. §4º - A Companhia poderá ser transformada mediante aprovação de acionistas titulares de mais da
metade das ações com direito a voto. Artigo 9º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por seus representantes legais, ou por procurador nos termos do artigo 126, §§1º e 2º da Lei 6.404/76, desde
que o instrumento de mandato tenha sido depositado na sede da Companhia até 24 horas antes da data de sua realização. Compromete-se o acionista a comunicar à Companhia toda e qualquer alteração na sua
representação legal, enviando os correspondentes atos societários para arquivamento na sede da Companhia. Artigo 10º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 51% do capital social com direito a voto; e em segunda convocação, com qualquer número. Capítulo V - Da Administração da Companhia e
da Diretoria: Artigo 11 - A administração da Companhia compete à Diretoria. Artigo 12 - A Companhia é administrada por uma Diretoria composta de 2 Diretores, sendo que um ocupará o cargo de Diretor Presidente
e o outro, o cargo de Diretor Administrativo. Os diretores da Companhia serão eleitos em Assembleia Geral de acionistas. §1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de até 2 anos, admitida a reeleição, fi cando
dispensados da prestação de caução ou qualquer garantia da gestão. A remuneração dos membros da Diretoria será aprovada pela Assembleia Geral. §2º - Em caso de ausência não superior a 30 dias do Diretor
Presidente ou do diretor Administrativo, caberá ao Diretor remanescente cumular as atribuições do Diretor substituído, observadas as regras específi cas constantes no presente Estatuto Social. §3º - A ausência ou
impedimento de qualquer diretor por período contínuo superior a 30 dias, exceto se autorizada pela Assembleia Geral, determinará o término do respectivo mandato, aplicando-se o disposto no §4º deste artigo. §4º - Na
hipótese de impedimento defi nitivo ou vacância do cargo do Diretor Presidente ou do Diretor Administrativo, será convocada Assembleia Geral para que no prazo máximo de até 90 dias corridos a contar da data de
vacância/impedimento defi nitivo, seja preenchido o cargo. §5º - Os diretores deverão permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores, podendo ser reeleitos. Artigo 13 - A Diretoria é órgão executivo da
administração, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pela Assembleia Geral, assegurar o funcionamento regular da Companhia. A Diretoria fi ca, para este fi m, investida de poderes para praticar, conforme as
atribuições de cada Diretor e observados os deveres e obrigações legais inerentes aos mesmos, os atos a seguir enumerados e, observado o disposto na Lei 6.404/76, no Estatuto Social, bem como as deliberações da 
Assembleia Geral. §1º - Compete ao Diretor Presidente: (i) superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando o cumprimento das metas que forem estabelecidas pela
Companhia; (ii) administrar o programa de desenvolvimento da Companhia, fazendo cumprir o contrato de performance a ser implementado pela Companhia; (iii) representar a Companhia nos órgãos de classe; (iv)
dirigir as áreas operacional, mercadológica, comercial e técnica da Companhia; (v) representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando o previsto nos artigos 14 e 16 do Estatuto Social;
(vi) dirigir as áreas fi nanceira e administrativa da Companhia, incluindo as áreas contábil, de planejamento fi scal/tributário, bem como a área jurídica; (vii) propor alternativas de fi nanciamento e aprovar condições
fi nanceiras dos negócios da Companhia, inclusive assessorar os acionistas no que diz respeito a aumentos de capital, elaborando projeções dos aumentos de capital, percentual de direito de subscrição, bem como os 
relatórios fi nanceiros que justifi cam a necessidade de tais aumentos; (viii) administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia; (ix) representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
observando o previsto nos artigos 14 e 16 do Estatuto Social. §2º - Compete ao Diretor Administrativo: (i) coordenar a política de pessoal (recursos humanos), organizacional, gerencial e operacional da Companhia; (ii)
coordenar, manter e gerir o ativo fi xo da Companhia; e (iii) manter e se responsabilizar pela atualidade da documentação da Companhia, seja no que se refere à documentação patrimonial, fi scal, tributária, trabalhista,
previdenciária, societária, entre outros. Artigo 14 - Compete à Diretoria a representação da Companhia perante terceiros em geral, nos seguintes termos: a) pela assinatura isolada do Diretor Presidente; b) pela 
assinatura do Diretor Administrativo em conjunto com o Diretor Presidente. Artigo 15 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor Presidente, devendo especifi car os poderes 
conferidos e, com exceção daquelas para fi ns judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Artigo 16 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos 
de quaisquer Diretores, sócios, procuradores, empregados ou prepostos que envolvam a prática de atos de qualquer natureza estranhos ao seu objeto social, tais como fi anças, avais, endossos ou quaisquer garantias
em favor de terceiros. Artigo 17 - Eventual participação da administração nos lucros deverá ser consignada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, na mesma oportunidade em que forem apreciadas as
demonstrações fi nanceiras do exercício imediatamente anterior. (Do Conselho de Administração - Regras a serem inseridas, sendo que a eleição de seus membros deverá respeitar as regras defi nidas para eleição dos
Diretores). Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 18 - O Conselho Fiscal é o órgão de funcionamento não permanente, que somente será instalado pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, observado o 
disposto no Artigo 161 da Lei nº 6.404/76. Artigo 19 - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e suplentes em igual número, e a sua remuneração será fi xada pela Assembleia Geral
que os eleger. §1º - O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. §2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus impedimentos defi nitivos, faltas ou em caso de vacância,
pelos respectivos suplentes. Capítulo VII - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Reservas e Aplicações: Artigo 20 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de
cada ano. §único - A Companhia poderá, mediante deliberação dos acionistas, levantar balanços intermediários ou intercalares para fi ns de manter em reserva, capitalizar ou distribuir os lucros apurados no respectivo
período. Artigo 21 - No fi nal de cada exercício serão elaboradas, com observância das prescrições legais, as seguintes demonstrações fi nanceiras: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração de Resultados do Exercício;
(iii) Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; e (iv) Demonstração dos Fluxos de Caixa. §1º - As demonstrações fi nanceiras juntamente com o relatório dos auditores externos, se houver, deverão refl etir
corretamente a situação fi nanceira da Companhia, devendo ser preparados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, aplicados em bases consistentes. §2º - Do resultado do exercício serão
deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. §3º - O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas 
de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.§4º - Do lucro líquido do exercício, será destinada a parcela de 5% para a constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social. §5º - O saldo remanescente 
fi cará à disposição dos acionistas, que decidirão em AGO sobre a destinação dos lucros apurados e a parcela destinada a distribuição de dividendos aos acionistas, se houver, considerando o mínimo de 1% como
dividendo obrigatório, observado o disposto nos artigos 201 e 202 da Lei nº 6.404/76, pagável no prazo de até 60 dias a contar da data de sua declaração. §6º - Observado o disposto no “caput” deste artigo, os
acionistas poderão deliberar o pagamento de juros calculados sobre o capital próprio, na forma da lei. O valor pago a esse título será considerado como antecipação dos lucros a serem distribuídos. §7º - Os dividendos
não reclamados no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão e reverterão em benefício da Companhia. Capítulo VIII - Da Liquidação da Companhia:
Artigo 22 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. §Único - Cabe à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho
Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação. Artigo 23 - A Companhia poderá pedir recuperação judicial ou extrajudicial por deliberação dos sócios titulares de mais da metade do capital social, salvo se houver 
urgência, em caso em que o administrador ou os administradores podem requerer recuperação judicial, com autorização de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social. Capítulo IX - Foro: Artigo 24
- Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriunda deste estatuto social, fi ca desde já eleito o foro da comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E  D  I  T  A  L     D  E     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 Decreto-
Lei 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 exequente a dar prosseguimento à 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 18/03/2020 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. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA.

Contrato: 802620895176-5 - SED: 10314/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA ISABEL CHEBERLE, BRASILEIRA, DIVORCIADA, MAIOR,
SOCIA- PROPRIETARIA, RG: 8.682.986-5 SSP/SP, CPF: 653.850.398-53. Imóvel
sito à: RUA JOSE GARCIA TERRA, Nº 110 (ATUAL  Nº 118 NÃO OFICIAL), CASA 08,
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARATI, NA VILA CAJU, DISTRITO DE ERMELINO
MATARAZZO, SAO PAULO/SP.

São Paulo, 18/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

18, 19 e 20/03/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares 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 19/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B51590 - CONTRATO: 1181641349317 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA ELLIAS MAAS, 300, CASA 10 , BLOCO B ,
CONDOMINIO PARQUE DAS ARVORES ,CAPAO REDONDO, 29º SUBDISTRITO ,
SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP: 05859-000.
GERALDO MAGELA MACHADO , BRASILEIRO, METALURGICO, CPF: 941.698.708-
59, CI: 10962591 SSP/SP Casado(a) COM MARIA DAS GRACAS GOMES MACHADO,
BRASILEIRA , DO LAR , CPF 392.632.218-71, CI: 97331338 SSP/SP.

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/03/2020

8ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
0009704-33.2020.8.26.0100. O Dr. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL, MM
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER à ELCO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/C
LTDA. (CNPJ 62.670.203/0001-42), na pessoa de seu representante legal, atualmen-
te em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movido por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DO CAFÉ, no qual
figuram como coexecutados SONIA SZEJNZOG e ESPÓLIO de MIGUEL NOVAK,
fica INTIMADA, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o
DÉBITO de R$127.967,46 (fev/2020) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10%
(art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague
parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE
que não pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apre-
sentar a IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

18 e  19/03
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010446-80.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Silvania Lopes Ferreira Confecções Me, 
CNPJ 10.946.916/0001- 92, na pessoa de seu representante legal e a Silvania Lopes Ferreira, CPF 197.622.468-37, que Banco Bradesco S/A, 
ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 150.971,47 (29.01.2015), referente ao inadimplemento das Cédulas de 
Crédito Bancário nºs 8.126.003 e 3.427.929. Estando as executadas em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, 

EDITAL DE CITAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 1107356-72.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SBS Special Bulding Systems 
Engenharia Ltda, CNPJ 38.932.489/0001-02, na pessoa de seu representante legal, que Mônaco Incorporação S/A, ajuizou uma Ação de Tutela 
Antecipada Antecedente, objetivando a anulação das duplicatas nºs 1643, 1466, 1499, 1520, 1642, 1560, 1611, 1021, 1037, 1066, 1100, 1353, 
1404, 1356, 1101, 1230, 1318, 1067, 1038, 1278, 1177, 1355, 1435, 1467, 1519, 1500, 1561, 1316, 1407, 1434, 1229, 1279, 1319, 1281, 1179, 
1178, 1019, 1022, 1102, 1103, 1282, 1020, 1645, 1644, 1612, 1610, 1401, 1369, 1354, 1317, 1176, 1610, 1369 e 1405, consolidando-se a 

pleiteada na inicial, determinando que sejam comunicados os Tabelionatos de Protesto que este Juízo houve por bem suspender liminarmente 

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica  
(0081187-94.2018.8.26.0100) - Processo principal: 0011146-05.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre 
Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Antonio Chiappina Primo, 
CPF 318.909.548-53, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi instaurado incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa Tibiriçá Guindastes e Tratores Ltda, CNPJ 00.504.438/0001- 07, 
objetivando integrar seus sócios, Antonio Chiappina Primo e Diego Antonio Chiappina no polo passivo 
da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. 

após os 20 dias supra, conteste e requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

 B 18 e 19/03

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1055022-03.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra TANIA NOEMIA TONOLI , 
CPF: 451.498.448-53 objetivando a área de 70,73 m², concernente à totalidade do imóvel situado na 
Rua Dom João V, nº 60, Lapa, São Paulo/SP,CEP: 05075-060, contribuinte nº 098.048.0015-2. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 

cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020.                                                         B 18 e 19/03

Citação - Empresa Brasileira de Esquadrias Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1060555-93.2019.8.26.0100. O Dr. João de 
Oliveira Rodrigues Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central. Faz Saber a 
Empresa Brasileira de Esquadrias Ltda, CNPJ 59.691.907/0001-97, que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Não Padronizados Multisetorial Ásia LP, ajuizou um Pedido de Falência, por ser credor de R$ 301.157,66 (agosto/2019), 
representado pelos doctos. em anexo aos autos. Estando o representante legal da ré em lugar ignorado foi deferida 

publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.                                 B 18 e 19/03
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Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54  –  NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de março de 2020
Data e Horário: Realizada aos quatro dias do mês de março de 2020, às 14h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.357, 8º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-908. Mesa: Foi 
aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou o Sr. Roberto Carlos Escobar para secretariá-lo, ficando 
assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação
dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente pelo
parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista representando 100% (cem por
cento) do Capital Social. Ordem do Dia: I - Reeleger membros da Diretoria; II - Alterar o endereço da filial situada na cidade de 
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro. Deliberações: Iniciados os trabalhos, fica aprovado pela Acionista e deliberado pelos demais
presentes, na melhor forma do Direito, o que segue: I - Reeleger o membro da atual Diretoria, o Sr. Ricardo Gomes, brasileiro, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e administrador de empresas, portador do RG nº 9.205.279
SSP/SP e CPF/MF nº 800.818.198-20, com escritório profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Santos nº 1.357, 8º andar, Jardim Paulista, CEP 01419-908 para o cargo de Diretor Presidente, da companhia por um novo 
mandato até 04/03/2022, que estando presente, aceitou a nomeação para nova gestão, permanecendo na posse do cargo 
mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, declarando sob as penas da lei, que
(i) não está impedido de exercer a gestão da companhia por lei especial, condenação por crime falimentar, de prevaricação
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito
de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa
ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representa interesses conflitantes com os da companhia, na forma
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer
atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. Reeleger até 04/06/2021, os Srs. Roberto 
Carlos Escobar portador do CPF/MF nº 346.819.811-68 e RG nº 13.917.541-6 e Reinaldo do Amaral Lima, portador do CPF/MF 
nº 063.906.638-03 e RG nº 14.063.478-2 SSP/SP ambos qualificados nos termos de posse em anexo para ocuparem os cargos de
Diretores Operacionais, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações, tomaram posse imediata declarando
sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação 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, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito
de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) conhecem e entendem os normativos
anticorrupção vigentes no país, em especial a Lei nº 12.486/13 e suas atualizações e regulamentações, com compromisso
de abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições dessas regras; e (iv) não ocupam cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com os da
Companhia, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal,
que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. II - Alterar o endereço 
da filial da companhia situada na cidade de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro inscrita no CNPJ/MF nº 38.894.804/0010-45 
e NIRE 33999811964, que passa da “cidade de Itaboraí no Estado do Rio de Janeiro na Rua Dr. Pereira dos Santos, nº 107,
Sala 904, Centro, CEP 24800-041” para a “cidade de Itaboraí no Estado do Rio de Janeiro na Rua Dr. Pereira dos Santos, nº 107,
Sala 308, Centro, CEP 24800-041”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes 
em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes - 
Presidente; Roberto Carlos Escobar - Secretário; Núcleo Holding Ltda. (administrador - Ricardo Gomes). Acionista. Confere 
com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais nº 2, nas folhas 34 a 37, na forma da IN DREI
nº 38/2017. São Paulo, 04 de março de 2020. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Roberto Carlos Escobar - Secretário 
da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 1 - Evaristo Santaroza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - 
CPF/MF 027.187.888-60. 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP - Certifico 
que foi registrado sob nº 136.485/20-0 em 13/03/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANDEIRANTES MOTOR SPORT CLUB - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- Pelo presente edital de convocação, ficam convocados os senhores associados do BANDEIRANTES MOTOR 
SPORT CLUB, inscrito no CNPJ sob nº 10.991.757/0001-48, com direito a voto, a se reunirem em Assembleia 
Geral no próximo dia 30 de março de 2020, às 16 horas em primeira chamada com no mínimo 2/3 de associados 
presentes e às 17 horas, em segunda chamada com  no mínimo 1/3 de associados presentes, na rua Nossa Sra. 
Da Lapa, 665, sala 1,  no bairro da Lapa, CEP nº 05072-900, São Paulo, Capital, para deliberarem sob a seguinte 
ordem do dia: a) – Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal. São Paulo, 17 de março de 2020. ROBERTO 
CASTRO BARRANCO - Presidente.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA

ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A.  A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 
14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 
31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 08/04/2020, às 10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, 
21º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, para deliberar sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão do término do prazo 
concedido na ata de Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 19 de setembro de 2019 (“AGT 19/09/2019”), 
para que (i) a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), de modo a declarar, ou não, o vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” 
do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de Financiamento”), e, em caso de não 
declaração do vencimento antecipado dos CRI, deliberar pela concessão de prazo adicional, para que a Devedora sane o 
referido descumprimento (ii) a Devedora reenquadrasse a Razão de Garantia de Direitos Creditórios e a Razão no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data da AGT 19/09/2019; (ii) Em decorrência de solicitação formal da Ginco Urbanismo 
Ltda. (“Devedora”) datada de 12 de fevereiro de 2020, das medidas a serem tomadas em razão do descumprimento, 
pela Devedora, da Razão de Direitos Creditórios, conforme disposto na cláusula 1.1 do TS, de modo a declarar, ou não, o 
vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 “(b)” do Contrato de Financiamento, bem como pela concessão 
de prazo adicional de 01 (um) ano, a contar da aprovação em assembleia, para que a Devedora sane o referido 
inadimplemento; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e 
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. 
A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira 
convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% 
mais um) dos CRI presentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos 
e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de 
fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento 
de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma 
efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam 
encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): 
(i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à 
sede da Securitizadora com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, 
bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 18 de março de 2020 - ISEC SECURITIZADORA S.A.

Torres Vedras Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 08.288.309/0001-30 - NIRE 35.220.911.745

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg; Secretária: 
Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: i) Aprovar a redução do capital social em R$ 
6.000.000,00, por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 6.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 
1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com 
a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas 
canceladas a título de capital excessivo. ii) O Capital Social passará de R$ 22.088.073,00 para R$ 16.088.073,00, 
dividido em 16.088.073 quotas. iii) Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.03.2020. Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Colombo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.579.169/0001-40 - NIRE 35.227.264.966

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum; Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: i) Redução do capital social em R$ 3.500.000,00, por serem considerados 
excessivos, mediante o cancelamento de 3.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital 
excessivo. ii) Desta forma o Capital Social passará de R$ 7.532.243,00 para R$ 4.032.243,00, dividido em 4.032.243 
quotas. iii) Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada 
mais.  São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Recife Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 09.451.853/0001-14 - NIRE: 35.222.194.021

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.03.2020, às 10h, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 13.000.000,00, considerados excessivos 
em relação ao objeto, com o cancelamento de 13.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das 
quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 412.291.976,00, para R$ 399.291.976,00, dividido em 399.291.976 
quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento 
Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Cyrela Normândia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 13.177.740/0001-40 - NIRE 35.225.027.312

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local. 10.03.2020, às 10horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença. Totalidade do capital. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 10.000.000,00, considerados exces-
sivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 10.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas 
da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do 
valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 37.077.867,00 para R$ 27.077.867,00, dividido em 
27.077.867 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 016 Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF 18.546.436/0001-46 - NIRE 35.227.710.133

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum; Secretário: Felipe Russo de 
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.900.000,00 por serem considerados 
excessivos mediante o cancelamento de 4.900.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá com expressa anuência da sócia 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do 
valor das quotas canceladas. O capital social passará de R$ 7.591.700,00 para R$ 2.691.700,00, dividido em 2.691.700 
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 10.03.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. - ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF nº
23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de AGE Realizada em 18/4/17. 18/4/17, às 11h, na sede social. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Alexandre Borensztein - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar a redução do
capital social, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$127.863.950,00, mediante o cancelamento
de 127.863.950 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dentre as quais (i) 64.123.000 ações encontram-se integralizadas na presente
data; e (ii) 63.740.950 ações encontram-se pendentes de integralização na presente data. Considerando que as ações canceladas não abrangem a
totalidade das ações ordinárias, foi aprovado, com o consentimento expresso do acionista Pátria Investimentos Ltda., detentor de apenas 1 ação
ordinária, como forma de evitar a sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas serão de titularidade do acionista Pátria Real Estate II - Fundo de
Investimento em Participações. O acionista Pátria Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações receberá a restituição integral do valor
correspondente às ações canceladas já integralizadas, qual seja, R$64.123.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da
data em que a redução tornar-se efetiva, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., sendo facultado o pagamento parcelado, desde que observado o prazo
aqui estabelecido. 1.1. O capital social da passará de R$150.000.000,00, representado por 150.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, para R$22.136.050,00, representado por 22.136.050,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 1.2. A redução de capital social
ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas pela Lei das
S.A. 1.3. Após o decurso do prazo para a efetivação da redução de capital, a administração procederá à escrituração e assinatura dos livros de ações
nominativas. 2.  Aprovar a reforma do “Artigo 5º”, caput, do Estatuto Social, permanecendo inalteradas as redações dos seus parágrafos, que vigerá com a
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$22.136.050,00, representado por
22.136.050,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº 297.411/17-2 em 30/6/17. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/
MF nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 28/4/17. 28/4/17, às 17h15, na sede social.
Presença: Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; José Cyrillo Neto - Secretário. Delib-
erações: Aprovaram, por unanimidade, reeleger os atuais membros da Diretoria, a saber: (i) Helmut José Ferraz Fladt - Diretor
Presidente; (ii) Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Vice-Presidente; e (iii) Reginaldo Angelo da Silva - Diretor Financeiro. Os
Diretores ora eleitos declaram ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
e, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. O prazo de gestão
dos Diretores expirará no prazo de 1 ano, contado da data de realização desta reunião, devendo os Diretores tomar posse dentro
de até 30 dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões
da Diretoria, o qual fi ca arquivado na sede. Ficam ratifi cados todos os atos realizados pelos Diretores ora reeleitos, no exercício de
suas respectivas funções, em benefício da Companhia, até a presente data. Nada mais. JUCESP nº 508.743/17-5 em 10/11/17.
Flavia R. Britto - Secretária-Geral.

Real Estate XXIII Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/MF
nº 23.399.353/0001-01 - NIRE 35.300.482.964 - Ata de RCA Realizada em 22/12/17. 22/12/17, às 17h15, na sede social. Presença:
Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; José Cyrillo Neto - Secretário. Deliberações: Aprovadas
por unanimidade: 1. Ratifi car a renúncia, com efeitos imediatos, dos Srs.: (i) Helmut José Ferraz Fladt; e (ii) Reginaldo Angelo da Silva,
aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, respectivamente, conforme termos de renúncia apresentados nesta data, a serem
lavrados no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. A alteração, nesta data, do cargo exercido na Diretoria pelo Sr. Rafael Freitas
de Aguiar, de Diretor Vice-Presidente para Diretor Financeiro. 3. A eleição, nesta data, para compor a Diretoria, dos Srs.: (i) Marcelo
Lourenço Jensen, para Diretor Vice-Presidente; e (ii) Luis Henrique da Silveira Franciozi, para Diretor Presidente. Os Diretores fi cam,
investidos nos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assi-
natura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. declararam, sob as
penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração. O mandato expirará em 28/4/18, data de término do mandato
atual da Diretoria, nos termos da RCA de 28/4/17, registrada na JUCESP sob nº 508.743/17-5, em 10/11/17. Nada mais. JUCESP nº
98.858/18-0 em 26/2/18. Flavia R. Britto - Secretária-Geral.


