
Nª 24.682 Preço banca: R$ 3,50

Mercado financeiro espera queda
da Selic para 2,25% ao ano

Estudo mostra que coronavírus já
circulava no país antes do isolamento
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Economistas recomendam
austeridade às famílias

Ibovespa recua com bancos,
mas reação da Petrobras

reduz perdas
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,12
Venda:       5,12

Turismo
Compra:   4,92
Venda:       5,33

Compra:   5,79
Venda:       5,79

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

14º C

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

Previsão do Tempo

Na última quarta-feira, a
organização do Mundial de
Rotax anunciou alteração
das datas e do local da com-
petição, que agora acontece-
rá em janeiro de 2021 em
Portimão, em Portugal. A
fabricante internacional de
motores de kart realizaria o
campeonato em novembro
deste ano, mas busca melhores
condições de viagem para os
pilotos em meio à pandemia do
novo coronavírus.

“Podemos dizer que enten-
demos que esta alteração faz
todo sentido neste ano em fun-
ção da pandemia, particular-
mente para o Brasil que ainda
enfrenta um número crescen-
te de novos casos de Covid-19
e por isso vai precisar de mais
tempo. Esperamos que num
futuro próximo tudo se norma-
lize e que os pilotos possam
voltar a acelerar com seguran-
ça”, afirma Binho Carcasci,
comandante da Bora Karting,
empresa embaixadora da Rotax

Mundial de Rotax é alterado
para o início de 2021 e novo
calendário é estudado para

Copa SP de Kart

no Brasil.
Os motores da fabricante

austríaca, inclusive, torna-
ram-se destaque na Copa São
Paulo de Kart em 2020. Com
15 categorias, o torneio rea-
lizou duas etapas no ano e
agora estuda a possibilidade
de um novo calendário, além
de gastos menores para os
pilotos.

“Já estamos trabalhando
num novo calendário e assim
que tivermos a liberação dos
governos poderemos divul-
gar, lembrando que a preocu-
pação neste momento ainda
é com a saúde e segurança das
pessoas”, afirma Carcasci.

O Mundial de Rotax
aconteceria no Bahrein entre
7 e 14 de novembro e agora
será disputado entre os dias
23 e 30 de janeiro do ano que
vem, em Portugal. Enquanto
isso, a Copa SP de Kart vol-
tará ao Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP), nos
próximos meses.

F
ot

o/
 P

ed
ro

 B
ra

ga
nç

a

Elton Petronilho supera
drama pessoal e se destaca

no salto em altura

O mineiro Elton Junio dos
Santos Petronilho (Pinheiros)
faz parte de um talentoso gru-
po de atletas da nova geração
do atletismo brasileiro. Aos
19 anos, ele começou a tem-
porada na luta pelo índice no
salto em altura para Mundial
Sub-20 de Nairóbi (2,16 m) e
logo na primeira competição
deste ano, no dia 25 de janei-
ro, em São Bernardo do Cam-
po (SP), saltou 2,13 m, recor-
de pessoal.

Pouco depois os eventos
foram adiados ou suspensos,
em função da pandemia da
COVID-19, e Elton não con-
seguiu concretizar o sonho de
obter a marca mínima. O Mun-
dial de Nairóbi, Quênia, tam-
bém acabou adiado, ainda sem
nova data definida, por causa
da doença global.

Orientado pelo experiente

técnico Kiyoshi Takahashi, o
atleta nascido em Bom Sucesso
(MG), no dia 27 de dezembro de
2001, foi treinar nesta época di-
fícil em Rondonópolis (MT),
onde mora a namorada Arielly
Kailayne Monteiro Rodrigues.
Elton e Arielly namoram desde
2018 e a mato-grossense, aos 17
anos, também é campeã brasilei-
ra e sul-americana sub-20 do sal-
to em altura.

“Estou conseguindo treinar
numa escola, seguindo todas as
orientações do meu treinador .
Conto também com a ajuda de
José Elias Santos, técnico da
Arielly”, comentou o saltador ,
que começou a praticar atletis-
mo no Cria Lavras, um centro
importante de formação de no-
vos talentos no País, ligado à
Universidade Federal de La-
vras (UFLA), por causa de um
acidente grave sofrido aos 7

anos. Ele foi atropelado por uma
caminhonete e quase teve de am-
putar a perna direita.

No Cria Lavras, ele superou
a timidez aos poucos. Fez 80 m
com barreiras, salto em distân-
cia, triplo e altura, prova que
enfim escolheu. Ele teve todo
o apoio da equipe, comandada
pelo falecido treinador Fernan-
do de Oliveira.

Foi finalista nos Jogos Olím-
picos da Juventude de Buenos
Aires, na Argentina, e na Gym-
nasiade de Marrakech, no Mar-
rocos – ambos eventos realiza-
dos em 2018.

Foi campeão brasileiro sub-
20 de 2019, em Bragança Pau-
lista, com 2,06 m, e sul-ameri-
cano em Cáli, na Colômbia, no
mesmo ano e na mesma catego-
ria, com 2,12 m. No Troféu Bra-
sil Caixa, também em Bragança,
terminou em quinto lugar, com
2,10 m, enfrentando os adultos.
Ele lidera o Ranking Brasileiro
Sub-20 de 2019, com 2,12 m, e
o de 2020, com 2,13 m.

Para o treinador Kiyoshi
Takahashi, Elton é um atleta de
grande potencial. “Acho que ele
vai dar muitas alegrias na cate-
goria adulta. Já poderia estar
saltando mais que 2,13 m, mas
teve essa interrupção causada
pela pandemia. Vamos torcer
para que tudo isso acabe logo”,
observou o treinador. “O pro-
blema que tem na perna, feliz-
mente, não atrapalha em nada o
seu desempenho.” A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do Atletis-
mo Brasileiro.
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Bolsonaro
conversa com
Putin sobre
cooperação

na área
de saúde

O presidente Jair Bolsona-
ro informou na segunda-feira
(15) que conversou, por tele-
fone, com o presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin. De acordo
com Bolsonaro, ambos con-
cordaram em “aprofundar ain-
da mais a cooperação entre
nossos países, inclusive no
combate à covid-19”.

“Tratamos também dos re-
sultados que queremos atin-
gir na próxima Cúpula do
Brics, em São Petersburgo”,
escreveu o presidente em pu-
blicação na sua conta no Twit-
ter.                              Página 3

Pequim
reativa

restrições
devido a

ressurgimento
do novo

coronavírus
Vários distritos de Pequim

montaram postos de verifica-
ção, fecharam escolas e ordena-
ram que as pessoas passem por
exames do novo coronavírus na
segunda-feira (15), após uma dis-
parada inesperada de casos liga-
dos ao maior mercado atacadis-
ta de alimentos da Ásia.

Depois de quase dois me-
ses sem infecções novas, au-
toridades de Pequim relataram
79 casos nos últimos quatro
dias, o maior foco de infecções
desde fevereiro.

A volta do novo coronaví-
rus mergulhou Pequim, sede de
grandes corporações, na incer-
teza no momento em que a Chi-
na tenta espantar os problemas
econômicos causados pela do-
ença.                           Página 3

A queda de renda dos bra-
sileiros em meio à crise
econômica provocada pela
pandemia de covid-19, preocu-
pa os economistas. As razões
para a diminuição do poder
aquisitivo estão no desempre-
go no mercado formal (com
carteira assinada), na desocu-
pação de trabalhadores infor-
mais (sem registro) e na redu-
ção negociada de rendimentos.

Os efeitos são sentidos na
queda do poder aquisitivo e na
capacidade de consumo das fa-
mílias. Conforme mostrado
pela Agência Brasil, o percentual
de famílias com dívidas, em
atraso ou não, chegou a 66,6%
em abril deste ano – recorde des-

de janeiro de 2010. As projeções
a  médio prazo também desper-
tam atenção. A Organização para
a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) prevê
que os brasileiros possam che-
gar até 8% mais pobres em 2021,
na comparação com 2019.

“É um momento muito
complicado, as famílias já es-
tavam endividadas. A redução
de renda é muito grave porque
há pessoas passando necessida-
de”, diz o economista  Ronalde
Lins. “Quem perdeu o empre-
go não vai conseguir recuperar
em curto prazo, mesmo que
aceite salário mais baixo”, afir-
ma Newton Marques, também
economista.              Página 3
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O Ibovespa, índice da bolsa
de valores de São Paulo B3, fe-
chou em queda na segunda-feira
(15), pressionado pelas ações de
bancos, mas distante das míni-
mas da sessão em meio à recu-
peração dos papéis da Vale e da
Petrobras e à disparada das ações
da Cielo após acordo com o Fa-
cebook.

Índice de referência do mer-
cado acionário brasileiro, o Ibo-
vespa teve baixa de 0,45%, a
92.375,52 pontos.

O volume financeiro alcan-
çou R$ 42,7 bilhões, amplifica-
do pelo exercício de opções so-
bre ações e cotas de ETFs na pri-
meira etapa da sessão, que mo-
vimentou R$ 11,16 bilhões, dos
quais R$ 7,35 bilhões em opções
de venda e R$ 3,81 bilhões em
opções de compra.

Pela manha, o Ibovespa che-
gou a recuar 2,85%, pressiona-
do pela aversão a risco no exte-
rior por preocupações com o ris-

co de uma nova onda de contá-
gio do novo coronavírus, após
relatos de crescimentos de casos
em meio à reaberturas de várias
economias do mundo.

Após o término do exercício
de opções e com a bolsa de Nova
York passando para o território
positivo, contudo, o Ibovespa
chegou a superar os 93 mil pon-

tos na máxima, em alta de 0,3%.
Mas reduziu o fôlego novamen-
te, conforme Wall Street tam-
bém arrefeceu.

O S&P 500 subiu 0,8%, após
anúncio do banco central dos
EUA sobre seu programa de com-
pra de títulos corporativos que
impulsionou a confiança dos in-
vestidores.                     Página 3

Coronavírus
Brasil tem 627 novas mortes e 20.647 novos infec-

tados. Total de infectados é de 888.271 e 43.959 mor-
tes pelo Covid-19.

Capital registrou 54% de
índice de isolamento social no

último domingo (14)
O Sistema de Monitoramen-

to Inteligente (SIMI-SP),
do Governo de São Paulo, apon-
tou que a cidade de São Paulo re-
gistrou 54% de isolamento
social no último domingo (14). O
número ainda representa uma bai-
xa adesão da capital. De acordo

com a recomendação das autori-
dades de saúde, o índice mínimo
deve ser 55%.

“A quarentena não foi encer-
rada, ela continua e, dentro dessa
quarentena, a melhor recomenda-
ção da medicina é para que as pes-
soas fiquem em casa.   Página 2

Aneel prorroga até 31 de
julho proibição de corte

de energia elétrica
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Governo do Estado de São Paulo
lança programa IdeiaGov

Lembre sempre de lavar as mãos
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O Governador João Doria
lançou na segunda-feira (15) o
IdeiaGov, programa de inovação
que visa identificar propostas com
potencial para combater e mini-
mizar os impactos do coronavírus
na saúde da população. A partir de
terça-feira, empreendedores, em-
presas, pesquisadores e entidades
de todo o Brasil poderão inscre-
ver suas propostas nas modalida-
des Desafios do Governo e Ofer-
tas Tecnológicas do Mercado.

 “Aqui em São Paulo, acre-
ditamos na tecnologia e na ciên-
cia. Os projetos vencedores vão
receber linhas de financiamen-
to e contratação dos produtos
criados por órgãos públicos”,
afirmou Doria.

Liderado pelas Secretarias
de Desenvolvimento Econômi-
co e de Governo do Estado de
São Paulo, o IdeiaGov é opera-
do pelo Impact Hub e conta com
diversos parceiros: a Secretaria
da Saúde do Estado de São Pau-
lo, o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, o Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo (IPT), a Procura-
doria Geral do Estado de São
Paulo (PGE) e a Companhia de
Processamento de Dados de São
Paulo (PRODESP), além de or-
ganizações com atuação nas áre-
as de geração de negócios, a par-
tir de ciência e tecnologia, ino-

vação em governo e tecnologias
sociais, como a Wylinka e o Ins-
tituto Tellus.

A Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patricia El-
len, ressalta que o programa é um
grande exemplo de inspiração
para que outros governos adotem
a tecnologia e a inovação como
caminhos estratégicos para a re-
solução de grandes desafios pú-
blicos. “A iniciativa tem como
objetivo tornar o Governo de
São Paulo referência internaci-
onal em inovação no setor pú-
blico e também impulsionar o
desenvolvimento econômico
com compras públicas de inova-
ção, principalmente dando opor-
tunidade para startups pequenas
e médias e empresas inovadoras
em geral”, disse Patrícia Ellen.

Combate à COVID-19
O programa IdeiaGov está

dividido em duas modalidades:
Desafios do Governo, que se
dedica a encontrar soluções ino-
vadoras de empresas e organiza-
ções de pesquisas de qualquer
porte para desafios concretos
voltados ao enfrentamento do
coronavírus no cenário atual. O
primeiro chamamento é voltado
para o desafio de como realizar
testes de diagnóstico para a CO-
VID-19 que sejam acessíveis
para programas de saúde públi-
ca e possam ser replicados para

alcançar o maior número possí-
vel de pessoas.

Já a modalidade de Ofertas
Tecnológicas do Mercado é um
canal de entrada para receber pro-
postas de tecnologias relaciona-
das ao combate da COVID-19,
sejam de produtos, serviços ou
processos para a área da saúde
pública. Entre os critérios gerais
para seleção estão o grau de ino-
vação das soluções apresentadas,
o potencial de adoção por órgãos
da administração pública, o perfil
da empresa e da equipe envolvi-
da e a maturidade da tecnologia.

Chamamento público
O programa é inovador por

integrar, em um fluxo único e
simples, diferentes tipos de apoio
ao longo de toda a jornada do de-
senvolvimento e implementação
de uma solução inovadora.

Na prática, as chamadas pú-
blicas IdeiaGov contra a CO-
VID-19 combinam diferentes
formas de apoio e recursos não-
financeiros para as empresas e
grupos de pesquisa interessados
em validar, testar e desenvolver
suas soluções. As empresas te-
rão acesso às equipes técnicas
do Hospital das Clínicas, Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT) e PRODESP, além da in-
fraestrutura laboratorial e de
equipamentos especializados
para orientação, apoio na execu-

ção de provas de conceito, ca-
sos de uso real, testes-pilotos e
troca de informações técnicas.

Ao final do ciclo de ambas
as modalidades, as soluções que
forem validadas poderão ter
acesso a linhas de financiamen-
to e/ou contratação de suas so-
luções por órgãos públicos. As
inscrições das propostas podem
ser feitas até o dia 10 de agosto
p e l o
site www.ideiagov.sp.gov.br.

Sobre o IdeiaGov
O IdeiaGov é um Hub de Ino-

vação que traz soluções de mer-
cado e da sociedade para desafios
do Governo do Estado de São Pau-
lo, oferecendo melhores serviços
públicos para o cidadão e mais
eficiência na gestão pública.

O programa atua em três
frentes de ação: como espaço de
encontro entre diferentes atores
do Ecossistema de Empreende-
dorismo de Impacto e do Siste-
ma de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação; por meio da aceleração
de negócios que resolvam de-
safios do interesse público e
complementam o trabalho do
governo no fomento para uma
sociedade próspera e justa; e
por meio de programas de
apoio que potencializam a rela-
ção e a contratação de soluções
inovadoras para órgãos do go-
verno do Estado de São Paulo.

Governo de SP já recebeu 2.360 respiradores
para pacientes com coronavírus

O Governador João Doria
anunciou, na segunda-feira (15),
que o Governo de São Paulo já
recebeu, desde o início da pan-
demia do coronavírus, um to-
tal de 2.360 respiradores para
ampliar o atendimento às pes-
soas contaminadas. Os novos
equipamentos possibilitaram
a criação de novos leitos de
UTI em todo estado, o que sig-
nifica oferecer atendimento
adequado e salvar vidas de pa-
cientes em estado grave.

 “Cada respirador recebido
significa um leito de UTI aberto
em São Paulo. O Estado mais
que dobrou o número de leitos
de UTI. Tínhamos, antes da pan-
demia, 3.500 e agora temos
7.610 leitos de UTI. É um nú-

mero recorde de unidades de te-
rapia intensiva. Isso faz muita
diferença no sistema de prote-
ção preventiva e tratamento para
a saúde dos brasileiros de São
Paulo”, destacou o Governador
João Doria.

O Governo do Estado rece-
beu, na última sexta-feira (12),
650 novos respiradores da Tur-
quia. Esse é o terceiro lote de
aparelhos turcos e completa a
compra de um total de 1.500
unidades do modelo Biyovent.
Além disso, o Estado já rece-
beu 860 ventiladores pulmona-
res entre os equipamentos im-
portados da China, enviados
pelo Ministério da Saúde e
oriundos de doações feitas pela
iniciativa privada.

Distribuição
Os respiradores são um re-

forço importante no fortaleci-
mento da rede hospitalar das
mais diversas regiões do Esta-
do, incluindo capital, Região
Metropolitana de São Paulo, li-
toral e interior. Desde o início
da pandemia, a Secretaria de Saú-
de já entregou 1.567 respirado-
res, que foram distribuídos para
unidades hospitalares de 62 mu-
nicípios e também equipou 50
ambulâncias com suporte para
pacientes graves.

Os respiradores são enca-
minhados a hospitais da rede
estadual, municipal e filantró-
picos que realizam atendimen-
tos pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). O secretário de Saú-

de, José Henrique Germann,
salientou que nesta segunda-
feira (15) serão distribuídos
mais 140 equipamentos, que
fazem parte dos 650 do último
lote vindo da Turquia.

Operação de testagem
A Secretaria de Estado da

Saúde montou uma grande ope-
ração logística e técnica que in-
clui a montagem, testagem e ca-
libragem dos equipamentos re-
cebidos. A ação está sendo
executadas pelas equipes de
engenharia clínica do Hospi-
tal das Clínicas e da Secreta-
ria Estadual e permite que os
respiradores sejam entregues
aos hospitais já em condições
para uso imediato.

Capital registrou 54% de índice de
isolamento social no último domingo (14)

O Sistema de Monitoramen-
to Inteligente (SIMI-SP),
do Governo de São Paulo, apon-
tou que a cidade de São Paulo re-
gistrou 54% de isolamento
social no último domingo
(14). O número ainda representa
uma baixa adesão da capital. De
acordo com a recomendação das
autoridades de saúde, o índice
mínimo deve ser 55%.

“A quarentena não foi encer-
rada, ela continua e, dentro dessa
quarentena, a melhor recomenda-
ção da medicina é para que as pes-
soas fiquem em casa. Se tiverem
que sair, use máscaras, mas use de
forma adequada. Usem também o
álcool em gel e lavem as suas
mãos com frequência. Protejam as
suas vidas. Estas são as melhores
formas para combater neste mo-

mento o coronavírus”, disse o  go-
vernador João Doria.

O isolamento social ainda é
a principal recomendação para
conter a disseminação do coro-
navírus. Mesmo com a reaber-
tura em São Paulo, a cidade de
São Paulo segue monitorando
internações, casos, óbitos, o
isolamento social e a ocupação
de leitos. A exigência do isola-
mento social continua, sobretu-
do para as pessoas de grupos de
risco (como maiores de 55
anos, portadores de doenças car-
díacas e/ou crônicas e pacientes
imunodeprimidos ou em trata-
mento oncológico).

No último boletim
divulgado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), foram re-
gistrados 97.245 casos confir-

mados e 5.428 óbitos pela do-
ença na capital. Outros 233.244
casos e 4.823 óbitos estão em
investigação. Por isso que as
pessoas devem colaborar fican-
do dentro de casa.

“Nesta flexibilização a gente
pede para que se respeitem os pro-
tocolos para que possamos fazer
a reabertura de forma faseada e
com cautela. Nós acompanhamos
diariamente os índices e onde ti-
ver pior iremos endurecer, confor-
me apontado pelo Centro de Con-
tingência”, disse o secretário es-
tadual de Desenvolvimento Regi-
onal, Marco Vinholi.

 
SIMI-SP 
A central de inteligência ana-

lisa os dados de telefonia móvel
para indicar tendências de deslo-

camento e apontar a eficácia das
medidas de isolamento social.
Com isso, é possível apontar em
quais regiões a adesão à quaren-
tena é maior e em quais as cam-
panhas de conscientização preci-
sam ser intensificadas, inclusive
com apoio das prefeituras. 

O SIMI-SP é viabilizado por
meio de acordo com as opera-
doras de telefonia Vivo, Claro,
Oi e TIM para que o Governo de
São Paulo possa consultar infor-
mações agregadas sobre deslo-
camento no Estado. As informa-
ções são aglutinadas e anonimi-
zadas sem desrespeitar a priva-
cidade de cada usuário. Os da-
dos de georreferenciamento ser-
vem para aprimorar as medidas
de isolamento social para en-
frentamento ao coronavírus.

Governo de SP paga 3ª parcela do benefício
Merenda em Casa para 740 mil estudantes

O Governo de São Paulo
confirmou o pagamento da ter-
ceira parcela do programa Me-
renda em Casa. Desde sexta-
feira (12), mais de 740 mil es-
tudantes em todo o estado co-
meçaram a receber o subsídio
de R$ 55 reais para a compra
de alimentos.

O repasse é subsidiado inte-
gralmente pelo Governo de São
Paulo e será oferecido enquan-
to as aulas presenciais da rede
pública estadual permanecerem
suspensas. Do total de benefici-
ários, 113 mil estudantes mais
carentes voltam a receber o sub-
sídio dobrado.

A verba extra é garantida por

meio de uma iniciativa da Co-
munitas, organização social es-
pecializada em parcerias públi-
co-privadas. O grupo iniciou a
mobilização de recursos priva-
dos para potencializar esforços
e levar renda para as famílias
mais vulneráveis do estado.

Assim como nos meses an-
teriores, o pagamento será
feito por meio do aplicativo
PicPay, que pode ser usado
em qualquer smartphone. En-
tretanto, os beneficiários que
já receberam o subsídio nos
meses anteriores e, portanto,
fizeram cadastro e validaram
a identidade, não precisam re-
petir o trâmite, pois o paga-

mento vai cair automatica-
mente.

“Não permitiremos a co-
brança de nenhum tipo de taxa
dessas pessoas. Então a própria
PicPay vai garantir o pagamento
de todas as taxas. Se a pessoa
decidir transferir para a sua con-
ta, a taxa bancária será bancada
pela PicPay. Se resolver sacar
no banco 24 horas, a taxa co-
brada será paga também pela
PicPay. Isso foi uma condição
colocada para que o dinheiro
público e o dinheiro dos par-
ceiros sejam utilizados inte-
gralmente pelas pessoas”, afir-
mou o Secretário de Estado da
Educação, Rossieli Soares.

Benefício é destinado à
compra de alimentos

– Para ter acesso ao bene-
fício não é necessário ter
conta bancária ou cartão de
crédito. É possível sacar o di-
nheiro em um caixa eletrôni-
co da rede 24Horas e trans-
ferir o valor para outras con-
tas, sem taxa adicional.

– Os beneficiários poderão
fazer pagamentos por meio do
celular em mais de 2,5 milhões
de estabelecimentos que acei-
tam PicPay. As lojas são identi-
ficadas por placas com o QR
Code do aplicativo ou no pró-
prio sistema de buscas da ferra-
menta digital.

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto  tem sua coluna (diária) de política

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também na Internet, pelo site
www.cesarneto.com  ...  no Twitter  @cesarnetoreal

*
CÂMARA (SP)
Ex-presidente e atual vice, Milton Leite segue mandando

muito nos Transportes públicos (ônibus) na cidade de São Paulo.
Em tempo: dono do DEM (ex-PFL). Seja quem for anunciado ao
cargo de Secretário, não será alguém que inverterá as direções e
os sentido das vias do poderoso vereador

*
PREFEITURA (SP)
Diagnosticado (sem sintomas) portador do Corona vírus, Bru-

no Covas (PSDB) volta novamente sua atenção à família, especi-
almente seu tio - vereador Mário Covas Neto (ex-PSDB no PO-
DEMOS) - que desde o início do tratamento do câncer no sobri-
nho foi naturalmente se tornando conselheiro

*
ASSEMBLEIA (SP)
Vem aí um Projetão - com participação dos deputados de vá-

rios partidos - pra pelo menos minorar situações de crises - prin-
cipalmente financeiras - causadas em todas as regiões do Estado
pela virulência mortal da pandemia Covid-19. São mais de 45
milhões de habitantes. É mais que muitos países

*
GOVERNO (SP)
Em plena campanha pra Presidência 2022, João Doria (dono

do novo PSDB liberal de centro) deu ontem, no Palácio dos Ban-
deirantes, a sua 70ª entrevista coletiva com foco nas medidas pra
vencer a pandemia Covid-19. Em gráficos, mostrou que o núme-
ro de mortos diminui na Grande SP

*
CONGRESSO (BR)
Apesar dos ataques que vem sofrendo dos Bolsonaristas, en-

quanto ex-Bolsonarista que ataca principalmente os filhos do
Presidente, a deputada federal Joice pode ser - caso dispute mes-
mo a prefeitura de São Paulo - terá os milhões (partido tem qua-
se 200) que a maioria dos demais não terá

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro vive o pior dos mundos em relação aos ajunta-

mentos de animais políticos que não são e nunca serão das mes-
mas espécies, mas que se juntaram pra cercar e tentar derrubar
seu governo nos Poderes Legislativo (Câmara Federal e Senado)
e Judiciário (Federal e Supremo)

*
PARTIDOS (BR)
Os poucos manifestantes dos partidos contra o governo Bol-

sonaro - na avenida Paulista anteontem - tendo o PT como mais
uma das legendas e não mais a principal das esquerdas, fez o Bou-
los (PSOL) dar entrevistas dizendo que será o novo normal en-
quanto rolar Covid-19

*
JUSTIÇAS (BR)
Enquanto o Presidente (ainda sem partido) não indicar os 2

novos membros do Supremo (em 2020 e 2021), grupelhos como
este que soltou fogos de artifício em direção do Supremo, tendo
uma mulher enquadrada na Lei Segurança Nacional seguirá sendo
tiro nos pés do governo

*
HISTÓRIAS (BR)
Enquanto o governante russo (ex-agente da KGB - polícia

secreta russa) se perpetua como um Czar no governo, os ditos
comunistas (2ª maior economia capitalista do mundo) chineses
já se enrolam com uma 2ª onda do mutante vírus Corona, tendo
que isolar áreas de Pequim
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Lembre sempre de lavar as mãos

Bolsonaro conversa com
Putin sobre cooperação na

área de saúde
O presidente Jair Bolsonaro informou na segunda-feira (15)

que conversou, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin. De acordo com Bolsonaro, ambos concordaram em
“aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclu-
sive no combate à covid-19”.

“Tratamos também dos resultados que queremos atingir na
próxima Cúpula do Brics, em São Petersburgo”, escreveu o pre-
sidente em publicação na sua conta no Twitter.

O Brics é grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul. Neste ano, a Rússia está na presidência rotativa do
bloco.

Último encontro
Em 14 de novembro do ano passado, o presidente Jair Bolso-

naro recebeu, no Palácio do Planalto, o líder russo Vladimir Pu-
tin. O encontro ocorreu após a realização da 11ª Reunião de Cú-
pula do Brics, quando os chefes de Estado dos cinco países anun-
ciaram acordos para fortalecer o bloco e emitiram uma declara-
ção conjunta.

O encontro com Bolsonaro durou cerca de 50 minutos.
Putin e Bolsonaro conversaram sobre a ampliação dos flu-

xos de comércio e investimentos entre os países. “As duas par-
tes discutiram a remoção de entraves ao comércio de produtos
do setor agropecuário e a diversificação da pauta comercial.
Manifestaram disposição de estudar iniciativas para a promoção
de investimentos recíprocos”, informou o governo brasileiro.

No encontro, o presidente russo também demonstrou inte-
resse em novos aportes no setor de energia. Os dois presidentes
também reforçaram disposição de aprofundar o intercâmbio em
áreas como geolocalização, tecnologia espacial e biotecnolo-
gia. (Agencia Brasil)

Pequim reativa restrições
devido a ressurgimento do

novo coronavírus
Vários distritos de Pequim montaram postos de verificação,

fecharam escolas e ordenaram que as pessoas passem por exa-
mes do novo coronavírus na segunda-feira (15), após uma dispa-
rada inesperada de casos ligados ao maior mercado atacadista de
alimentos da Ásia.

Depois de quase dois meses sem infecções novas, autorida-
des de Pequim relataram 79 casos nos últimos quatro dias, o
maior foco de infecções desde fevereiro.

A volta do novo coronavírus mergulhou Pequim, sede de gran-
des corporações, na incerteza no momento em que a China tenta
espantar os problemas econômicos causados pela doença.

“Os esforços de contenção entraram rapidamente em um
modo de tempos de guerra”, disse Xu Ying, uma autoridade mu-
nicipal de alto escalão, em entrevista coletiva.

Xu disse que 7.200 bairros e quase 100 mil agentes de con-
trole epidemiológico entraram no “campo de batalha”.

O surto foi localizado no amplo mercado de Xinfadi, onde
milhares de toneladas de vegetais, frutas e carne trocam de mãos
todos os dias.

Um complexo de armazéns e centros comerciais, que se es-
tende por uma área quase igual a 160 campos de futebol, Xinfadi
é quase 20 vezes maior do que o mercado de frutos do mar da
cidade de Wuhan, onde o surto foi identificado.

Os casos novos fizeram com que autoridades de muitas partes
de Pequim reinstaurassem medidas duras para conter a dissemina-
ção do vírus, como postos de verificação 24 horas, o fechamento
de escolas e centros esportivos e a retomada das medições de
temperatura em shoppings centers, supermercados e escritórios.

Os moradores da capital também foram aconselhados a evi-
tar multidões e agrupamentos ao se alimentarem.

Alguns distritos enviaram agentes a conjuntos  residenciais,
o que descreveram como uma operação “toc-toc” para identifi-
car pessoas que visitaram Xinfadi ou tiveram contato com pes-
soas que visitaram.

Nenhum dos 16 distritos de Pequim foi submetido a isola-
mento generalizado, mas o acesso aos bairros de pessoas que
foram infectadas foi interrompido, enquanto exames de ácido
nucleico são feitos nos moradores.

Os 11 bairros ao redor de Xinfadi e mais 10 próximos de
outro mercado também foram interditados, enquanto 90 mil
moradores são examinados. A capital começou a realizar exa-
mes em massa no  domingo (14).

No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) dis-
se que foi informada do surto e de uma investigação das autori-
dades chinesas. (Agencia Brasil)

A queda de renda dos brasi-
leiros em meio à crise
econômica provocada pela pan-
demia de covid-19, preocupa os
economistas. As razões para a
diminuição do poder aquisitivo
estão no desemprego no merca-
do formal (com carteira assina-
da), na desocupação de trabalha-
dores informais (sem registro)
e na redução negociada de ren-
dimentos.

Os efeitos são sentidos na
queda do poder aquisitivo e na
capacidade de consumo das fa-
mílias. Conforme mostrado
pela Agência Brasil, o percentu-
al de famílias com dívidas, em
atraso ou não, chegou a 66,6%
em abril deste ano – recorde
desde janeiro de 2010. As pro-
jeções a  médio prazo também
despertam atenção. A Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE)
prevê que os brasileiros possam
chegar até 8% mais pobres em
2021, na comparação com 2019.

“É um momento muito com-
plicado, as famílias já estavam
endividadas. A redução de renda
é muito grave porque há pesso-
as passando necessidade”, diz o
economista  Ronalde  Lins.
“Quem perdeu o emprego não
vai conseguir recuperar em cur-
to prazo, mesmo que aceite sa-

lário mais baixo”, afirma
Newton Marques, também eco-
nomista. 

O presidente do Conselho
Regional de Economia do Dis-
trito Federal, César Bergo, ava-
lia que o comprometimento dos
orçamentos domésticos e o de-
semprego se agravam com os
riscos à saúde, que exigem re-
clusão. “A pessoa não tem di-
nheiro, ainda vai ficar doente? O
melhor é cuidar da saúde”, afir-
ma, acrescentando que “não se
esperava tanto tempo nesse pe-
ríodo de isolamento”.

Racionalização de gastos
Nenhum economista pres-

creve receita mágica ou ad hoc
(expressão latina cuja tradução
literal é “para isto” ou “para esta
finalidade”) como descreve
Bergo. Em meio à  recessão
econômica, a bula prevê mais
austeridade. As famílias preci-
sam de “mais disciplina e raci-
onalização de gastos. É ques-
tão de fechar o caixa e direci-
onar recursos. A despesa tem
que estar dentro do orçamento”,
recomenda.

O presidente do Conselho
Regional de Economia frisa, no
entanto, que “o momento é de
fazer foto, mas enxergar com a
luneta. Tem que olhar o futuro.

O importante é ganhar tempo. A
gente sabe que a pandemia não
vai durar para sempre”.

O economista Ronalde Lins
também diz que “não existe mo-
mento eterno sem dinheiro, sem
recurso financeiro.” Por ora, ele
orienta as famílias a não fazerem
novos compromissos, focar no
atendimento às necessidades
básicas, como alimentação, re-
negociar dívidas e prolongar pa-
gamento. Abra o  jogo: diga não
tenho dinheiro”.

Lins admite, porém, que a
negociação “é difícil” no mo-
mento. “Dizer que não vai pagar
para quem tem a receber é outro
complicador. Uma bola de neve.
A não  paga B, B não paga C, e
assim a economia quebra”.

Ronalde Lins é consultor de
empresas privadas e observa que
seus clientes sofrem com per-
calços para obter novos emprés-
timos ou rever condições de an-
tigas operações de crédito.

“Os bancos estão fazendo
propaganda que não estão cum-
prindo, ou beneficiando poucos.
Todos os bancos estão dizendo
que têm recursos. Infelizmente,
os bancos não têm tido esse
compromisso. Diversos clien-
tes meus, pessoas jurídicas, não
conseguiram recursos com be-
nefício de taxa mais baixa e pro-

longamento de prazo. Estão co-
locando muita dificuldade”.

Segundo ele, a situação é
ruim para as empresas e para as
famílias. Apesar de quedas re-
centes, as taxas cobradas pelos
bancos estão bem acima do que
o Banco Central estabelece para
a Selic (3% ao ano). Entre mar-
ço e abril, a taxa de juros total
do rotativo do cartão de crédito
desceu de 327,1% em março
para 313,4% em abril. No che-
que especial, a redução dos ju-
ros foi de 130% para 119,3%.

Nesse cenário, de “taxas ele-
vadas e absurdas”, o economista
Newton Marques espera novas
decisões macroeconômicas e
que os bancos negociem. “A so-
ciedade tem o direito de exigir
medidas concretas. É preciso
abrir os cofres. Não tem outra
saída em qualquer país do mun-
do. É momento de guerra”, de-
fine.

Além do alto custo para fa-
mílias e empresas tomarem di-
nheiro emprestado, Marques
aponta que há exigências de ga-
rantias que não podem ser 
atendidas. “Os bancos não po-
dem fazer análise de risco exi-
gente. Quem está precisando
de dinheiro vai sucumbir a cri-
térios rigorosos”, salienta.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro espera queda
da Selic para 2,25% ao ano

O mercado financeiro espe-
ra que a taxa básica de juros, a
Selic, seja reduzida de 3% ao ano
para 2,25% ao ano, na reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco central
(BC), marcada para esta terça e
quarta-feira (17). Depois dessa
redução, a expectativa é que não
haja novas reduções da Selic nes-
te ano.

Para o final de 2021, a previ-
são é que a Selic esteja em 3%
ao ano. Na semana passada, a es-
timativa era 3,5% ao ano. As pro-
jeções estão no boletim Focus,
publicação divulgada todas as se-
manas pelo Banco Central (BC),
com estimativas para os princi-
pais indicadores econômicos.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédi-

to fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econô-
mica. Quando o Copom aumen-
ta a taxa básica de juros, o obje-
tivo é conter a demanda aqueci-
da, e isso causa reflexos nos pre-
ços porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança.

Queda do PIB
A previsão do mercado finan-

ceiro para a queda da economia
brasileira este ano chegou a
6,51%. Essa foi a 18ª revisão
seguida para a estimativa de re-
cuo do Produto Interno Bruto
(PIB) – a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país.
Na semana passada, a previsão de

queda estava em 6,48%.
Para o próximo ano, a expec-

tativa é de crescimento de
3,50%, a mesma previsão há três
semanas. Em 2022 e 2023, o
mercado financeiro continua a
projetar expansão de 2,50% do
PIB.

Inflação
Depois de cair por 13 sema-

nas seguidas, a projeção para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), no
boletim desta semana, subiu de
1,53% para 1,60%.

Para 2021, a estimativa de
inflação passou de 3,10% para
3%. A previsão para os anos se-
guintes - 2022 e 2023 - também
não teve alterações: 3,50%.

A projeção para 2020 está

abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 4%
em 2020, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,5% e
o superior, 5,5%.

Para 2021, a meta é 3,75% e
para 2022, 3,50%, também com
intervalo de 1,5 ponto percentu-
al em cada ano.

Dólar
A previsão para a cotação do

dólar passou de R$ 5,40 para R$
5,20, ao final deste ano. Para o
fim de 2021, a expectativa é que
a moeda americana fique em R$
5, contra R$ 5,08 da semana
passada. (Agencia Brasil)

Commodities e China dominam
exportações do Brasil em maio, indica FGV

O Índice de Comércio Exte-
rior (Icomex) da Fundação Ge-
tulio Vargas, referente a maio,
divulgado  na segunda-fei-
ra (15), confirmou tendência já
sinalizada nos meses anteriores de
aumento das exportações brasilei-
ras pautadas em  commodities 
(produtos agrícolas e minerais co-
mercializados no mercado inter-
nacional) e destinadas para o mer-
cado asiático, com redução para
outros destinos. Segundo a FGV,
o cenário de instabilidade, com
desvalorização do real, não favo-
rece as vendas de produtos indus-
triais no exterior, que permane-
cem em queda.

O saldo da balança comerci-
al foi de US$ 4,5 bilhões em
maio, inferior em US$ 1,1 bi-
lhão ao valor de igual mês de
2019. No acumulado do ano até
maio, o saldo atingiu US$ 15,5
bilhões, resultado menor em

As exportações da Petrobras
levaram a Transpetro a movi-
mentar um volume recorde de
óleo combustível em maio, in-
formou na segunda-feira (15) a
companhia de transporte e logís-
tica da estatal. A empresa movi-
mentou 1,11 milhão de tonela-
das, resultado 10% melhor o que
recorde anterior, registrado em
fevereiro.

A empresa destaca que o re-
corde foi obtido em um “mo-
mento desafiador”, devido à
pandemia da covid-19, e tam-
bém se refletiu nos maiores
desempenhos operacionais nos
terminais de Angra dos Reis
(RJ) e Suape (PE).

No Terminal de Suape, foi

Transpetro movimenta
volume recorde de óleo
combustível em maio

registrada movimentação recor-
de de produtos, e, em Angra dos
Reis, a operação totalizou 41
navios, maior resultado em 43
anos. O destino das exportações
de petróleo são países como a
China e a Índia.

Segundo o comunicado da
Transpetro, houve aumento da
demanda pelo ocex (óleo com-
bustível exportação), devido à
busca por soluções com baixo
teor de enxofre no mercado in-
ternacional. A empresa também
atribui o resultado “a maior in-
tegração entre áreas de progra-
mação da Transpetro e da Petro-
bras e a aposta nas soluções vol-
tadas para eficiência operacio-
nal”. (Agencia Brasil)

Ibovespa recua com bancos, mas
reação da Petrobras reduz perdas

O Ibovespa, índice da bolsa de
valores de São Paulo B3, fechou
em queda na segunda-feira (15),
pressionado pelas ações de ban-
cos, mas distante das mínimas da
sessão em meio à recuperação
dos papéis da Vale e da Petrobras
e à disparada das ações da Cielo
após acordo com o Facebook.

Índice de referência do mer-
cado acionário brasileiro, o Ibo-
vespa teve baixa de 0,45%, a
92.375,52 pontos.

O volume financeiro alcan-
çou R$ 42,7 bilhões, amplifica-
do pelo exercício de opções so-

bre ações e cotas de ETFs na pri-
meira etapa da sessão, que mo-
vimentou R$ 11,16 bilhões, dos
quais R$ 7,35 bilhões em opções
de venda e R$ 3,81 bilhões em
opções de compra.

Pela manhã, o Ibovespa che-
gou a recuar 2,85%, pressiona-
do pela aversão a risco no exte-
rior por preocupações com o ris-
co de uma nova onda de contá-
gio do novo coronavírus, após
relatos de crescimentos de ca-
sos em meio à reaberturas de
várias economias do mundo.

Após o término do exercício

de opções e com a bolsa de Nova
York passando para o território
positivo, contudo, o Ibovespa
chegou a superar os 93 mil pon-
tos na máxima, em alta de 0,3%.
Mas reduziu o fôlego novamen-
te, conforme Wall Street tam-
bém arrefeceu.

O S&P 500 subiu 0,8%, após
anúncio do banco central dos
EUA sobre seu programa de
compra de títulos corporativos
que impulsionou a confiança dos
investidores.

De acordo com Bruno Ma-
druga, chefe de renda variável e

sócio da Monte Bravo Investi-
mentos, a bolsa paulista acom-
panhou o tom do mercado nor-
te-americano.

No Brasil, ele destacou a
notícia de que o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, escolheu
Bruno Funchal para assumir a
Secretaria do Tesouro. “O mer-
cado vê o nome com bons olhos.”
Atual diretor de Programas na
secretaria Especial da Fazenda do
ministério, Funchal ocupará o
lugar de Mansueto Almeida, em
transição que deve ocorrer até 31
de julho. (Agencia Brasil)

US$ 4,8 bilhões ao de igual pe-
ríodo do ano passado. O desem-
penho inferior na comparação
interanual do acumulado até
maio é explicado pela queda
mais acentuada das exportações
(-7,2%) em relação às importa-
ções (-2,5%), analisou a FGV.

As commodities somaram
71% das exportações brasilei-
ras em maio e estão associadas
ao setor de agropecuária, cujo
aumento foi de 44,2% entre os
meses de maio de 2019 e 2020,
seguido do aumento de 11,3%
da indústria extrativa. A indús-
tria de transformação teve nova
queda (-13,7%).

O volume exportado pelo
Brasil aumentou 4,1% e o im-
portado, 0,9% na comparação de
maio de 2020 contra o mesmo
mês de 2019. O aumento do vo-
lume exportado é explicado
pelas commodities, que aumen-

taram 23,7% na comparação en-
tre os meses de maio e 10,9%,
no acumulado até maio deste
ano comparativamente com o
mesmo período do ano passado.
Em termos de valor, as exporta-
ções de commodities caíram
1,5% em maio, ante maio de
2019, e aumentaram 4% no acu-
mulado do ano até maio. “Res-
salta-se que o aumento no volu-
me tem sido compensado pela
retração dos preços em maio (-
20,5%) e no período de janeiro/
maio (-5,2%), o que explica o
comportamento do valor”, sali-
enta o Icomex. As vendas de
não commodities caem na com-
paração dos meses de maio (-
27,7%) e no acumulado do ano
(-20,3%), com queda de preços
em ambos os casos.

As perspectivas não são mui-
to otimistas, analisou o Icomex
da FGV. As notícias divulgadas

no final da segunda semana de
junho sobre uma possível nova
onda de epidemia do novo coro-
navírus na China reacendeu o
alerta de um cenário ainda incer-
to, contrariando perspectiva
“moderadamente otimista” so-
bre retomada das atividades nos
mercados europeus, asiáticos e
nos Estados Unidos. A projeção
da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) continua de que-
da no comércio mundial entre
13% e 32% este ano.

No Brasil, o Icomex avalia
que “a queda das importações e
um desempenho favorável
das commodities no primeiro
semestre atenuam pressões so-
bre o déficit da conta corrente”.
Os resultados no segundo se-
mestre vão depender da retoma-
da da atividade econômica no
mundo e no mercado brasileiro.
(Agencia Brasil)
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

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

DEIVID DOS REIS DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUCIENE DOS REIS DA SILVA SANTOS. AGHATA
CHRISTILEY SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE TELEMARKETING,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (01/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CRISTIANO GUILHERME SILVA E DE ANDREISSE REGINA
MIRANDA.

JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SERRADOR DE MARMORE,
NASCIDO EM PÃO DE AÇÚCAR, AL NO DIA (10/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E DE MARIA APARECIDA
ANDRADE DOS SANTOS. ELIS REGINA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE,
NASCIDA EM JACARÉ DOS HOMENS, AL NO DIA (08/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAMIÃO ALVES SILVA FILHO E DE SONIA DA  SILVA.

MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
DE PETRÓLEO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ALBERTO MALFITANI E DE MARILDA
ZAIRA BARRETO MALFITANI. MARIA ANGELICA LEMAIRE MORAIS CAIUT GHILARDUCCI DE
ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM PARAGUAÇU
PAULISTA, SP NO DIA (23/04/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO PAES DE ALMEIDA FILHO E DE MARIA STELA MORAIS DE ALMEIDA.

JOEL GONÇALVES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (30/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO SOARES PEREIRA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES. PRISCILA
PEREIRA CHAVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO
DIA (01/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RUBENS DA COSYA CHAVES E DE SANDRA APARECIDA PEREIRA CHAVES.

ADAUTO DE ARAGÃO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FOLGUISTA, NASCIDO
EM BOA VISTA DO TUPIM, BA NO DIA (05/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOVENAL ALVES RODRIGUES E DE EDITH ALMEIDA DE ARAGÃO
RODRIGUES. NATHALIA PAULA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ESCRITORIO JUNIOR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (18/03/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADALBERTO PAULO DA SILVA E DE
ROSELI MARIA DA SILVA.

CLAUDINEI SANTOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO
EM OSASCO, SÃO PAULO, SP  NO DIA (25/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO OSASCO, SP,
FILHO DE GERSON SANTOS DA SILVA E DE MAFALDA OLIVOTTO SILVA. ADRIANA FACIOLI SANTANA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/
02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLOVES
SANTANA E DE CRISTINA DE FATIMA FACIOLI SANTANA.

MARCELO GABRIEL MARTINEZ IMLAU, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
CONTÁBIL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCELO MARTINEZ IMLAU E DE SHEILA CECILIA
MARTINEZ IMLAU. JHENNIFER BONETTE COELHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
COORDENADORA SOCIAL ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/08/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO DE TARSO
RODRIGUES COELHO E DE ROSIMARI BONETTE RODRIGUES COELHO.

CLEVERSON ANDREW ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO ALVES E DE ANTONIA IZABEL ALVES. BÁRBARA THAYARA BARRAL
MORAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM
ITAMARANDIBA, MG NO DIA (03/12/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NIVALDO MORAES SANT´ANA E DE IDERLANE DÉBORA DE SOUZA BARRAL.

JIMMY DE ANDRADE SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
SUPORTE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ SOARES NETO E DE JANETE MARIA DE ANDRADE
SOARES. SANDY CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (06/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, FILHA DE JAIRO ROCHA DE OLIVEIRA E DE TEREZINHA DE
JESUS LIMA.

EDICÊU ALVES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE
PEDREIRO, NASCIDO EM DISTRITO DE QUIXABA, MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, BA NO DIA (20/
08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSVALDO
ALVES DOS SANTOS E DE ADÉLIA ANA RODRIGUES. SILVÂNIA  ROSA DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM DISTRITO DE CATINGUINHA,
MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, BA NO DIA (28/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MINERVINO VIEIRA DA SILVA E DE NIVIA ROSA DE
JESUS.

LEANDRO LEVI FIRMINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDIMENTO,
NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (26/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAZARO ROSARIO DA SILVA E DE VALDETE FIRMINO DA
SILVA. MARIA CÉLIA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIRETORA DE ESCOLA,
NASCIDA EM DONA INÊS, PB NO DIA (15/02/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SEVERINO DA SILVA E DE LINDALVA PEREIRA DE OLIVEIRA.

CLEBER ALBERTO PAES MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO PORTUÁRIO,
NASCIDO EM GUARUJÁ, SP NO DIA (02/09/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO SANTOS, SP, FILHO
DE SILVIO ROBERTO IZAIAS DE MACEDO E DE MARIA APARECIDA PAES MACEDO. CAMILA DOS
SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTONOMA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (01/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MAURA RIBEIRO DOS SANTOS.

MARCELO RODRIGUES DE BARROS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CORRETOR DE
IMÓVEIS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/11/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RODOLPHO RODRIGUES DE BARROS E DE MARION
IGNEZ RODRIGUES DE BARROS. JULIANA SANTOS NEVES, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/05/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIANO SANTOS E DE LOURDÉTE SANTOS.

ROGÉRIO SOARES GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM CAMPINAS, SP NO DIA (20/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FABIO BATISTA GOMES E DE MARIA DO SOCORRO
SOARES GOMES. ALINE LINO GARCIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO CARLOS GARCIA E DE CELIA NELI LINO.

DANIEL CAMPOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OPERADOR DE EMPILHADEIRA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/02/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RUTE CAMPOS. GLAUCIENE SANTOS DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (30/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ELCIO FERNANDES DA SILVA E DE JUCIARA MARINHO DOS SANTOS.

TIAGO SANTOS DOS REIS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TAXISTA, NASCIDO EM BELO
HORIZONTE, MG NO DIA (12/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO MARTINS DOS REIS E DE ROSA MARIA SANT OS DOS REIS.
CRISTINA PAZ LIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM
IRACEMA, CE NO DIA (29/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MANOEL FERREIRA PAZ E DE MARIA OSÉLIA LIRA PAZ.

SÉRGIO MURILO GUEDES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNILEIRO E PINTOR
DE AUTOS, NASCIDO EM MACAPARANA, PE NO DIA (23/11/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E DE SEVERINA
GUEDES DA SILVA. RAQUEL HONORIA DA SILVA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA,
NASCIDA EM VITÓRIA, ES NO DIA (22/07/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FELIX JOSÉ DA SILVA E DE MARIA HONORIA DE ASSIS.

JAILSON SILVA DA ROCHA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO EM
NATAL, RN NO DIA (14/02/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ LIMA DA ROCHA E DE MARIA DA APRESENTAÇÃO SILVA DA ROCHA. EDIGLEICE
DA PAIXÃO BENÍCIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM RECIFE, PE NO DIA (20/07/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDIVALDO DA PAIXÃO BENÍCIO E DE MARIA DO SOCORRO BENÍCIO.

WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO
EM SÃO ROQUE, SP NO DIA (08/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA E DE ANA PEREIRA LIMA. KELLY CRISTINA SIQUEIRA
TAVARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NASCIDA EM MAUÁ,
SP NO DIA (31/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JUCEVAL TAVARES E DE SILVANIA APARECIDA SIQUEIRA TAVARES.

GILDERSON VIEIRA BENTO, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL,
NASCIDO EM COARACI, BA NO DIA (10/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILMAR ALVES BENTO E DE LUZINETE DOS SANTOS VIEIRA.
ELISÂNGELA ROSA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO LÍDER EM VENDAS,
NASCIDA EM CANARANA, BA NO DIA (24/02/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSVALDO ALVES DOS SANTOS E DE MARIA NEUSA
ROSA DA SILVA.

ALDENI VIEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR DE SISTEMAS,
NASCIDO EM FLORES, PE NO DIA (27/04/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E DE MARIA JULIA VIEIRA DOS SANTOS.
VANESSA DE SOUZA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA EM
SUBDISTRITO BELENZINHO, SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SAMUEL DA SILVA SANTOS E DE MARIA NEIDE
DE SOUZA.

ALYSSON ALAN SOUZA VALENTINA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROJETISTA, NASCIDO
EM ALTO DO PARAÍSO, RO NO DIA (21/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SILVANO VALMOR VALENTINA E DE CELIANE RAMALHO DE SOUZA.
SUELLIN XAVIER GARCIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
CARLOS CAPARROZ GARCIA E DE ROSANA FANCISCA XAVIER VIANA.

JOSÉ EDUARDO LIMA VERAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCENEIRO, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (06/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE REGINALDO JOSÉ DE VERAS E DE VALDENICE MARIA LIMA. LAURA DE LIMA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/02/
1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILBER TO DE
LIMA SILVA E DE TEREZINHA MARIA DA SILVA.

ANDERSON VIEIRA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
FEIRA DE SANTANA, BA NO DIA (03/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO
DE GERVAL CORREIA PEREIRA E DE NANIZA VIEIRA PEREIRA. DANIELLE LIMA SANTOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/09/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EUCLIDES PEREIRA
DOS SANTOS E DE SANDRA REGINA DE LIMA SANTOS.

CARLOS ROBERTO SANTANA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO
DE PEDREIRO, NASCIDO EM IPIRÁ, BA NO DIA (01/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANDRÉ NERI SANTOS E DE DORALICE SANTANA
SANTOS. LECIANE MARTINS NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO, PI NO DIA (29/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MIGUEL FERREIRA DO NASCIMENT O E DE MARIA ALDA
MARTINS NASCIMENTO.

DANIEL NUNES DE AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FATURISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE DAVINO APARECIDO DE AZEVEDO E DE SANDRA GEANE NUNES DE
AZEVEDO. VANESSA QUINTILIANO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ABDIAS SILVA LIMA E DE ADRIANA QUINTILIANO LIMA.

JOSÉ RICARDO COSTA AZEVEDO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM CACHOEIRA PAULISTA, SP NO DIA (11/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO DONIZETI COSTA AZEVEDO E DE NÁDIA ADRIANA
DA COSTA AZEVEDO. ALINE APARECIDA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (06/04/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVANILDE APARECIDA DOS SANTOS.

CARLOS TADEU DO AMARAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PEDRO FRANCISCO DO AMARAL E DE EXPEDITA MARIA DAS DORES.
GILDETE BRITO DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM
IRAQUARA, BA NO DIA (25/06/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA E DE VALDETE FRANCISCA DE BRITO.

FRANCO GENARO IRANZI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR DE SOFTWARE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIAN ENRIQUE IRANZI E DE VANESSA HACKER
FLORENTINO. DANIELLA GOMES AMARO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
NEGÓCIOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE BRAZ SOARES AMARO E DE MARIA LUCIA QUINTINO
GOMES AMARO.

VALERIO FLAMINIO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/08/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE AMARO JOAQUIM DA SILVA E DE VERA LUCIA FLAMINIO DA SILVA. FERNANDA
FIGUEIREDO CAMARGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM RIO DE
JANEIRO, RJ NO DIA (25/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ PEREIRA CAMARGO E DE SUELI JESUS FIGUEIREDO CAMARGO.

Cartório do 2º Ofícil Cível Central EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063147-
47.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ADILSON DIAS DA  SILVA, devidamente
inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.833.918-20, que, Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória objetivando
a cobrança da quantia de R$ 312.324,67 (trezentos e doze mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta
e sete centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

JOÃO ALVES SALGADO NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VETERINÁRIO, NASCIDO
EM UBERABA, MG NO DIA (10/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PAULO HUMBERTO ALVES E DE ELIANA PINTO ALVES. LAIS MENDES VIEIRA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO VETERINÁRIA, NASCIDA EM RIBEIRÃO PRETO, SP NO DIA (24/05/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROBERVAL DAITON VIEIRA E DE MARIA
CRISTINA MENDES VIEIRA.

CLAUDIO PINA SCHMIDT, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (03/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE WALTER ARNO SCHMIDT E DE MAURA PINA SCHMIDT. FERNANDA FORTTI DE
CARVALHO VIANNA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIOMÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (31/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO ANTONIO
DE CARVALHO VIANNA E DE LIGIA APARECIDA VICENTE FORTTI DE CARVALHO VIANNA.

JOSÉ FERNANDES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM BARRA
LONGA, MG NO DIA (25/08/1950), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ
LOURENÇO MARIA E DE MARIA DA GLORIA. MARIA APARECIDA FERREIRA,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/11/1967), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO PEDRO FERREIRA E DE MARIA DAS
NEVES FERREIRA.
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32ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1039011-83.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juíz(a) de Direito da 32ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei etc... FAZ 

SABER a(o) ANTONIO LUCIANO JUNIOR, CPF 719.769.658-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
CABESP, objetivando a cobrança da quantia de R$ 15.099,05 (05/04/2018), relativa ao inadimplemento das mensalidades 
do plano de saúde Cabesp-família de junho e julho de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2020. 
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EDITAL DE CITAÇÃO. DECISÃO DE FLS. 075 SERVINDO DE EDITAL. PODER JUDICIÁRIO. SÃO PAULO. 3a VARA CÍVEL 
CENTRAL. PROCESSO: 0080293-21.2018.8.26.0100. Ação: Cumprimento de Sentença. Exequente: Aleksandro Ikeda. 
Executada: Maria das Dores de Oliveira Tavares. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para 

 
FAZ SABER a Maria das Dores de Oliveira Tavares, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA por Aleksandro Ikeda, para a satisfação do débito no montante de R$15.342,17. Encontrando-se a parte ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 

No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem 
o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 133,20, providenciando, no 
mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 
São Paulo, 29 de abril de 2020. (a) Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito.                                                           B - 13 e 16

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LUCILA CORRÊA ORTUNHO, 
REQUERIDO POR LENISE CORRÊA ORTUNHO - PROCESSO Nº 1075466-13.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27/04/2020, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de LUCILA CORRÊA ORTUNHO, CPF 208.644.008-10, que apresenta quadro compatível com comprometimento cognitivo 
leve (CCL), sendo portadora de doença demencial, constatando-se prejuízo em relação aos atos da vida civil de natureza patrimonial e 
negocial, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Lenise Corrêa Ortunho, CPF nº: 056.406.468-88. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 

PP PROMOTORA DE VENDAS S.A. - CNPJ 18.249.116/0001-24 - NIRE 35300461177 - Edital de Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária - Ficam os Srs. Acionistas da Companhia, convocados para se reunirem na AGO/E a ser realizada em 
23/06/2020, às 10h, de forma digital, acessível por meio do seguinte endereço eletrônico meet.google.com/tsf-qnjs-tfe, a fim de delibe-
rarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (a) Em sede de AGO: (i) tomar as contas da administração, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) deliberar sobre 
a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia; (iv) deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 
01/01/2020, até a AGO relativa ao exercício a ser encerrado em 31/12/2020 e (b) Em sede de AGE: (i) deliberar sobre a instituição do 
plano de opção de compra ou subscrição de ações da Companhia; (ii) tomar conhecimento da não reeleição do Diretor Daniel Araujo 
Polistchuck (“Daniel”) e deliberar pela dispensa da obrigação de permanência do Daniel prevista no acordo de acionistas da Companhia; 
(iii) deliberar sobre a contratação de prestação de serviços por sociedade que tem como sócio Daniel, para prestar serviços à Companhia 
e (iv) deliberar sobre a retificação do CNPJ do acionista Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia indi-
cado incorretamente nos atos societários da Companhia. Informações Adicionais: (i) Os Acionistas poderão participar e votar a distância 
por meio de manifestação verbal ou por escrito durante a assembleia; (ii) Será encaminhado ao endereço eletrônico (e-mail) de cada 
Acionista os documentos mencionados no artigo 133 da Lei 6.404/76; (iii) Os Acionistas deverão encaminhar para o endereço eletrônico 
rafael.nardelli@bompracredito.com.br até 30 minutos antes do horário determinado para a realização da assembleia seus documentos de 
identidade e, em caso de representação por meio de representante legal ou procurador, do instrumento que comprove os poderes para a 
representação e (iv) Eventuais dúvidas sobre a realização da assembleia serão respondidas no mesmo e-mail. Att. Ricardo R. Loureiro 
e Silva - Presidente do Conselho de Administração.

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Aguassanta
Participações S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 22 de junho de 2020, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100,
16º andar, sala 08, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
Em matéria ordinária: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e
(iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Consultivo. Em matéria extraordinária:  
(i) Extinguir dos cargos de membros suplentes ao presidente do Conselho de Administração da Companhia, e a consequente alteração
do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. A Companhia realizará a assembleia
geral de forma presencial, para os acionistas que comparecerem será obrigatório o uso de máscara durante a reunião e nas dependências
da Companhia. São Paulo (SP), 12 de junho de 2020. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

LBR - Lácteos Brasil S.A.  Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) para se reunirem no dia 15 de julho de 2020, às 
11h, a qual será realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (A) Em
Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório anual da administração, dispensando-se 
a presença do representante dos auditores independentes; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado
em 31 de dezembro de 2019. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Deliberar a alteração da Denominação Social da Companhia, mediante a exclusão da
expressão “Em Recuperação Judicial” em razão da decretação do encerramento da recuperação judicial da Companhia, processo nº 0015595-79.2013.8.26.0100
em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo - SP, com certidão de trânsito em julgado emitida em 23.05.2020,
com a consequente alteração da redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (b) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício de 2020. Informações Gerais: Os documentos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos
acionistas, na sede da Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso.  
Nos termos do artigo 121, Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo endereço digital
abaixo descrito: To join the meeting on a computer or mobile phone: https://bluejeans.com/585745586/0743?src=calendarLink. Phone Dial-in: +55.11.3958.7770
(Brazil (Sao Paulo); +44.203.608.5256 (UK (London)); +41.43.508.6463 (Switzerland (Zurich, German)); +1.404.458.0105 (United States); +1.408.317.9253 
(US (Primary)); Global Numbers: https://www.bluejeans.com/numbers. Meeting ID: 585 745 586. Participant Passcode: 0743. Room System 199.48.152.152 or bjn.vc.
Meeting ID: 585 745 586. Participant Passcode : 0743. Want to test your video connection?: https://bluejeans.com/111. São Paulo, 11 de junho de 2020. 
Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0008607-95.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) a Tendencia Engenharia e Construção S/A CNPJ 05.058.495/0001-23, que Salvador José Ribeiro - EPP 
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 69.783,13 (fev/2020). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 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 06 de março de 2020.                                                              [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025530-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. Faz saber a Cipango 
Participações Ltda. CNPJ 21.454.396/0001-17 e suas representantes legais, Gabriella Garcia Carpinelli e Renata Garcia Carpinelli, 
que Alatur JTB Viagens e Turismo S/A e JTB Brasil Participações Ltda ajuizaram incidente de desconsideração de personalidade 
jurídica, das executadas Gare Participações Ltda. CNPJ 15.129.804/0001- 62, Aguri Assessoria Empresarial S/C Ltda. CNPJ 
05.451.468/0001-16, Business Experience Representações e Participações Ltda. CNPJ 07.094.074/0001-83, Aldora Participações 
Eireli CNPJ 21.483.450/0001-52, Capemefe Participações Eireli CNPJ 21.527.985/0001-88, Linca Participações Ltda. CNPJ 
13.277.718/0001-71 e Aba Participações Eireli CNPJ 07.166.011/0001- 95, integrando a sócia Cipango Participações Ltda e suas 
representantes legais, Gabriella Garcia Carpinelli e Renata Garcia Carpinelli, no pólo passivo da presente ação. Estando a sócia e 
suas representantes em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se manifestem (art. 135, do CPC), sob a pretensão 
de lhes ser estendida a responsabilidade patrimonial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1007208-87.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc.Faz 
saber a Jéssica Martins dos Santos, CPF 445.385.508-76, que Evelyn Souza Lourenço ajuizou ação comum, 
objetivando seja julgada procedente, determinando-se a rescisão contratual da prestação de serviços de buffet com 
espaço para evento, condenando a ré na Devolução dos Valores Pagos, no importe de R$ 7.525,00, condenando ainda 
ao pagamento de Multa de 10% sobre o valor total do contrato, bem como ao pagamento de Indenização a título de 
Danos Morais correspondente a 20 salários mínimos nacionais, devidamente atualizados e acrescidos das Custas e 
Despesas Processuais, bem como os Honorários Advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de 
citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                        [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1050910-81.2018.8.26.0002 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ªVara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).Renato de Abreu Perine,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Es-
pólio de Sati Itasiki, Yoshio Itasiki, Luiz Chideo Itasiki, Alice Takano Itasiki Saito, Laura Yoko Itasiki Furukawa, Carlos Sadao Itasiki, 
Espólio de Braz Izaltino de Camargo ouBraz Vieira de Camargo, Espólio de Maria Vieira Machado, Brasilio Izaltino de Camargo, 
Adão Rodrigues de Camargo, Alzira Benedita Domingues de Camargo, Espólio de Amaro Domingues, Maria de Lourdes 
Camargo, Santo Izaltino de Camargo, Vera Lúcia de Camargo e Rita Maria de Jesus, que Sebastião Fonseca Neto e Adriana 
Saraiva de Freitas Fonseca ajuizaram ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do lote 26 
quadra D, à rua Godofredo Fraga 26, Jd. Paris, Campo Limpo, com área de 250,00m², contribuinte 168.104.0026-4, devidamente 
quitado. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem o 
feito sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2020.         [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014164-07.2015.8.26.0008/01. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sucessores do coexecutado falecido Antônio Eurides Góda, CPF 186.718.618-

polo passivo dos autos supra, requerida por Raquel Callegari de Linares Braga, Eduardo Braga, Eloisa Callegari de 
Linares Braga, Guilherme Callegari de Linares Braga e Arnaldo Braga, bem como para que efetuem o pagamento de R$ 

como para que efetue o pagamento do débito acima mencionado que deverá ser atualizado monetariamente a partir de  
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KODO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO S.A.

RCA Realizada em 30 de Dezembro de 2019
CNPJ/MF nº 34.226.979/0001-32  | NIRE 35.3.0054460-9

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30/12/2019, na sede social da KODO SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO S.A. (a “Sociedade”), na Rua Itapeva, n° 240, Cjto. 501, Bela Vista, CEP
01332-000, São Paulo - SP, às 15 h. 2. PRESENÇAS: Totalidade dos membros do Con-
selho de Administração. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano
Adolfo Prado Arnhold que convidou o Sr. Washington Luis da Silva para secretariá-lo. 4.
ORDEM DO DIA:
capital social da Companhia e do atual Capital Social; e (ii) a alteração e consolidação

5. DELIBE-
RAÇÕES: Os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de
votos: 4.1. Inicialmente, aprovam a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2.

-
sidente) e Stefano Adolfo Prado Arnhold (Diretor Executivo). 4.3.

emissão de 1.615.555 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, do capi-
tal social da Companhia, conforme os parágrafos quinto, sexto, sétimo e oitavo do artigo
7.º do estatuto social da Companhia, sendo: 4.3.1.

permitindo-se a subscrição através da integralização com créditos contra a Companhia,
conforme boletim de subscrição anexo I; e 4.3.2. 427.724 ações ao preço de emissão
de R$ 0,01 por ação, resultando em um valor de R$ 4.277,24, todas já subscritas, con-
forme boletim de subscrição anexo II. 4.3.3. Em razão do exposto acima, e consideran-

valor do capital social para R$ 10.000,00, o item 4.4. da Ata de Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, registrada na JUCESP sob o n.º 644.317/19-0 em sessão

4.4.

de 369.620 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, do capital social
da Companhia, conforme os parágrafos quinto, sexto, sétimo e oitavo do artigo 7.º do
estatuto social da Companhia, ao preço de emissão de R$ 1,22 por ação, resultando em
um valor total de R$ 450.936,40, todas já subscritas. 4.5. Dadas as alterações dos itens

item 4.4. da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em

seja alterado de R$ 7.429.675,00 para R$ 1.653.044,64, a qual alterado passará a vi-
ger com a seguinte e nova redação: “O capital social, totalmente subscrito em moeda
corrente nacional é de R$ 1.653.044,64 dividido em 7.429.675 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal.” 4.6. Por unanimidade de votos, aprovam a consolidação
do estatuto da Companhia, que passa a vigorar conforme Anexo III à presente Ata. 5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho
de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 30/12/2019. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente;
Washington Luis da Silva – Secretário; Conselheiros: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Pe-
dro Romi e Renato Asamura Azevedo. São Paulo, 30/12/2019.

contato@jornalodiasp.com.br
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Incêndio atinge refinaria da
Petrobras no Rio de Janeiro

Um incêndio provocou um grande susto nos funcionários da
Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e nas pessoas que passavam
nas imediações, na tarde da segunda-feira (15). O fogo começou no
início da tarde e acionou o esquema de combate a incêndio da com-
panhia.

Funcionários da própria empresa, especializados no combate a
chamas, atuaram rapidamente para apagar as labaredas, antes que
elas se espalhassem para outros setores da refinaria. Em nota, a
companhia disse que o incêndio não deixou vítimas.

“A Petrobras informa que equipes da brigada da Refinaria

Duque de Caxias (Reduc) controlaram e extinguiram incêndio
em uma das unidades de destilação da refinaria na tarde desta
segunda-feira. Não houve vítimas e as outras unidades da refi-
naria seguem operando normalmente. A ocorrência foi causada
por um vazamento em um equipamento que bombeia óleo com-
bustível. A brigada controlou o fogo rapidamente, extinguindo-
o por completo em seguida. A unidade atingida foi parada de
forma segura, seguindo os procedimentos operacionais. As
equipes técnicas monitoram a área e as causas da ocorrência
serão analisadas.” (Agencia Brasil)
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ECEL ELÉTRON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ nº 32.817.145/0001-76
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais individuais e consolidados - Em 31 de dezembro de 2019 - (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/2019
Controladora Consolidado

Circulante
Caixa e equivalente de Caixa 40.730 63.375
Contas a receber de clientes - 426.966
Partes relacionadas 19.000 -
Impostos a recuperar - 520
Instrumentos financeiros -
  contratos futuros - 91.438
Adiantamentos diversos - 27.978
Dividendos antecipados - 2.743
Outros ativos - 400

59.730 613.420

Não circulante
Realizável a longo prazo
Instrumentos financeiros -
  contratos futuros - 62.306
Depósitos judiciais - 2.838

- 65.144
Investimentos 90.403 3.135
Imobilizado - 12.073

90.403 15.208

Total do ativo 150.133 693.772

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2019
Controladora Consolidado

Circulante
Fornecedores 1 399.335
Empréstimos e financiamentos - 1.933
Obrigações trabalhistas 194 590
Obrigações tributárias - 3.904
Instrumentos financeiros -
  contratos futuros - 80.721
Tributos diferidos - 5.418
Adiantamentos de clientes - 3.442
Dividendos a pagar 2.029 2.133
Outros passivos - 315

2.224 497.791
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - 2.576
Instrumentos financeiros -
  contratos futuros - 27.605
Tributos diferidos - 17.891

- 48.072
Patrimônio líquido
Capital social 132.125 132.125
Reserva de capital 9.177 9.177
Ajustes de avaliação patrimonial 92 92

147.909 147.909
Total do passivo e patrimônio líquido 150.133 693.772

Demonstrações do resultado individuais e consolidadas
Período de 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais)
Período de 19 de fevereiro 
à 31 de dezembro de 2019

Controladora Consolidado
Receita operacional líquida - 1.149.631
Custo dos serviços prestados - (1.098.300)
Lucro bruto - 51.331
Receitas/(despesas) operacionais
Participação nos resultados de
  controladas e controladas
  em conjunto 9.777 169
Despesas comerciais - (4.868)
Despesas gerais e administrativas (1.732) (12.918)
Outras receitas operacionais,
  líquidas - (22.921)
Lucro operacional antes do
  resultado financeiro 8.045 10.793
Receitas financeiras 856 3.803
Despesas financeiras (357) (1.255)
Resultado financeiro líquido 499 2.548
( ) Resultado antes do mposto de
  Renda e Contribuição Social sobre
  o Lucro Líquido 8.544 13.341
Imposto de Renda e Contribuição 
  Social sobre o Lucro Líquido - (4.797)
Lucro líquido do exercício 8.544 8.544

Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas
(Em milhares de reais)

Período de 19 de fevereiro a 
31 de dezembro de 2019

Controladora Consolidado
Lucro do líquido do exercício 8.544 8.544
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 8.544 8.544

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas
 Período de 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019 - (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital
 social

Reserva
 de capital

Auste de av aliação 
patrimoial

Reserva
 legal

Reservas
 de lucros

Total do patrimônio 
líquido

Constituição do capital em 19 de fevereiro de 2019 132.125 - - - - 132.125
Ágio na emissão de ações - 9.177 - - - 9.177
Ganho de participação relativa em controlada - - 92 - - 92
Lucro líquido do exercício - - - - 8.544 8.544
Constituição da reserva legal - - - 427 (427) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - - (2.029) (2.029)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 132.125 9.177 92 427 6.088 147.909

Demonstrações do fluxo de caixa individuais e consolidadas
Período de 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais)
Período de 19 de fevereiro a 

31 de dezembro de 2019
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
  e contribuição social 8.544 13.341
Ajustes para o resultado:
Participações em sociedades controladas
  e coligadas (9.777) (169)
Depreciação e amortização - 49
Tributos diferidos - 2.129
Instrumentos financeiros - contratos futuros - 20.588
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 312
Lucros ajustado (1.233) 36.250
Acréscimos/(decréscimos) de ativos
Contas a receber de clientes - (285.100)
Impostos a recuperar - 1.652
Adiantamentos diversos - (18.633)
Partes relacionadas (19.000) -
Outros ativos - (400)
Acréscimos/(decréscimos) de passivos
Fornecedores 1 241.421
Obrigações trabalhistas 193 204
Obrigações tributárias - (2.653)
Adiantamentos de clientes - 1.364
Outros passivos - (170)
Caixa líquido aplicado nas operações (20.039) (26.065)
Imposto de renda e contribuição social pagos                  - (454)
Juros pagos - (312)
Caixa líquido aplicado nas atividades
   operacionais (20.039) (26.831)
Fluxo de caixa das atividades
  de investimentos
Aumento no investimento (31.000) (50)
Partes relacionadas - 1.549
Aumento no ativo imobilizado - (6.698)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (31.000) (5.199)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamentos
Dividendos pagos - (76)
Captação de empréstimos e financiamentos - 5.000
Pagamento do principal empréstimos
  e financiamentos - (885)
Ágio na emissão de ações 9.177 9.177
Partes relacionadas - (403)
Aumento de capital 82.592 82.592
Caixa líquido gerado pelas atividades
  de financiamentos 91.769 95.405
Aumento líquido no caixa e equivalentes
  de caixa 40.730 63.375
Caixa e equivalentes de caixa no início
  do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no fim
  do exercício 40.730 63.375
Aumento líquido no caixa e equivalentes
  de caixa 40.730 63.375

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Sócios e Administradores da ECEL Elétron Participações Societá-
rias S.A. Recife - PE. Opinião sobre as demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas: Examinamos as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas da ECEL Elétron Participações Societárias S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respecti-
vamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período 
compreendido entre 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidado, da ECEL Elétron Participações Societárias S.A. em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o período compreendido entre 19 de fevereiro a 31 de dezembro 
de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase - Operações com partes relacionadas: Conforme demonstrado 
na Nota Explicativa nº 14, a Companhia mantém transações relevantes com 
partes relacionadas. Os resultados dessas transações poderiam ser dife-
rentes, caso tivessem sido efetuadas com partes não relacionadas. Res-
ponsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis : A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia e suas controladas continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continui-
dade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras da Companhia ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolida-
das. Somos responsáveis pela direção, supervisão, e desempenho da audi-
toria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Recife, 15 de abril de 2020.
 BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 PE 001269/F-8

Leonardo da Silva Vilar Gomes - Contador CRC 1 PE 021026/O-9

André Cavalcanti Rosa e Silva João Henrique Perez Santos Carlos Augusto Brito da Silva
CPF 049.857.044-40 - Diretor Presidente CPF 304.899.668-02 - Diretor Financeiro CRC PE 028117/O-7 - Contador

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.

VOLTSWATTS HOLDING S.A.
CNPJ nº 32.653.365/0001-01
Demonstrações Contábeis

Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2019 - (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/2019
Controladora Consolidado

Circulante
Caixa e equivalente de caixa - 63.375
Contas a receber de clientes - 426.966
Impostos a recuperar - 520
Instrumentos financeiros -
  Contratos futuros - 91.438
Adiantamentos diversos - 27.978
Dividendos a receber - 2.743
Outros ativos - 400

- 613.420
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Instrumentos financeiros -
  contratos futuros - 62.306
Depósitos judiciais - 2.838

- 65.144
Investimentos 105.111 3.135
Intangível - 16.527
Imobilizado - 12.073

105.111 96.879

  
Total do ativo 105.111 710.299

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2019
Controladora Consolidado

Circulante
Fornecedores - 399.335
Empréstimos e financiamentos - 1.933
Obrigações trabalhistas - 590
Obrigações tributárias - 3.904
Instrumentos financeiros -
  Contratos futuros - 80.721
Tributos diferidos - 5.418
Adiantamentos de clientes - 3.442
Dividendos a pagar 1.199 2.133
Outros passivos - 315

1.199 497.791
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos - 2.576
Instrumentos financeiros -
  Contratos futuros - 27.605
Tributos diferidos - 17.891

- 48.072
Patrimônio líquido
Capital social 100.008 100.008
Ajustes de avaliação patrimonial 55 55
Reserva de lucros 3.849 3.849

103.912 103.912
Participação dos não controladores - 60.524

103.912 164.436
Total do passivo e do patrimônio líquido 105.111 710.299

Demonstrações dos resultado individuais e consolidadas
Período de 05 de maio à 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais)
Período de 05 de maio  

à 31 de dezembro de 2019
Controladora Consolidado

Receita operacional líquida - 1.149.631
Custo dos serviços prestados - (1.098.300)
Lucro bruto - 51.331
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas comerciais - (4.868)
Despesas gerais e administrativas - (12.918)
Outras receitas operacionais,
  líquidas - (22.921)
Participação nos resultados 
  de controladas 5.048 169
Lucro operacional antes do
  resultado financeiro 5.048 10.793
Receitas financeiras - 3.803
Despesas financeiras - (1.255)
Resultado financeiro líquido - 2.548
(=) Resultado antes do IR e CS
  sobre o Lucro Líquido 5.048 13.341
Imposto de renda e contribuição
  social sobre o lucro líquido - (4.797)
Lucro líquido do exercício 5.048 8.544
Atribuível à: Controladores 5.048
Não controladores 3.496

8.544

Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas
Período de 05 de maio à 31 de dezembro de 2019 

(Em milhares de reais)
Período de 05 de maio  

à 31 de dezembro de 2019
Controladora Consolidado

Lucro do líquido do exercício 5.048 8.544
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 5.048 8.544
Atribuível à:
Controladores 5.048
Não controladores 3.496

8.544

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Período de 05 de maio a 31 de dezembro de 2019 - (Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Capital 
 social

Reserva 
 legal

Retenção  
de lucros

Lucros  
acumulados

Ajuste de  
avaliação  

patrimoial

Total do  
patrimônio  

líquido

Partici- 
pação de não 
controladores

Total do  
patrimônio  

líquido
Integralização de capital em maio/2019 100.008 - - - - 100.008 57.083 157.091
Ajuste avaliação patrimonial - Reflexo de investida           - - - - 55 55 (55) -
Lucro líquido do exercício - - - 5.048 - 5.048 3.496 8.544
Destinação do resultado: - - - - - - - -
  Constituição da reserva legal - 252 - (252) - - - -
  Dividendo mínimo obrigatório - - - (1.199) - (1.199) - (1.199)
  Lucros retidos à disposição da assembleia geral - - 3.597 (3.597) - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 100.008 252 3.597 - 55 103.912 60.524 164.436

Demonstrações do fluxo de caixa - Período de 05 de maio  
a 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Período de 05 de maio  
à 31 de dezembro de 2019

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e
  contribuição social 5.048 13.341
Ajustes para o resultado:
Participações em sociedades controladas
  e coligadas (5.048) (169)
Depreciação e amortização - 49
Tributos diferidos - 2.129
Instrumentos financeiros-contratos futuros - 20.588
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 312
Lucros ajustado - 36.250
Acréscimos/(decréscimos) de ativos
Contas a receber de clientes - (285.100)
Impostos a recuperar - 1.652
Adiantamentos diversos - (2.106)
Outros ativos - (400)
Acréscimos/(decréscimos) de passivos
Fornecedores - 241.421
Obrigações trabalhistas - 204
Obrigações tributárias - (2.653)
Adiantamentos de clientes - 1.364
Outros passivos - (170)
Caixa utilizado nas atividades operacionais                 - (9.538)
Imposto de renda e contribuição social pagos                   - (454)
Juros pagos - (312)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas
  atividades operacionais - (10.304)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento no investimento (100.008) (8.289)
Ágio em investimentos - (16.527)
Partes relacionadas - 1.549
Aumento no ativo imobilizado - (6.698)
Fluxo de caixa utilizado nas proveniente 
das atividades de investimento                         (100.008) (29.965)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Lucros distribuidos a sócios - (76)
Captação de empréstimos e financiamentos                    - 5.000
Pagamento do principal empréstimos e
  financiamentos - (885)
Partes relacionadas - (403)
Aumento de capital 100.008 100.008
Fluxo de caixa proveniente das
  atividades de financiamento 100.008 103.644
Aumento no caixa e equivalentes de caixa                   - 63.375
Caixa e equivalentes de caixa 
  em 1º de janeiro - -
Caixa e equivalentes de caixa 
  em 31 de dezembro - 63.375
Aumento no caixa e equivalentes de caixa                   - 63.375

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Sócios e Administradores da Voltswatts Holding S.A. Recife - PE - Opi-
nião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 
Voltswatts Holding S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o período compreendido entre 05 de fevereiro a 31 de dezembro 
de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidado, da Voltswatts Holding S.A. em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o período compreendido entre 05 de fevereiro a 31 de dezembro 
de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Res-
ponsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia e suas controladas continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-

tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continui-
dade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras da Companhia ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolida-
das. Somos responsáveis pela direção, supervisão, e desempenho da audi-
toria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Recife, 22 de maio de 2020
 BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 PE 001269/F-8

Leonardo da Silva Vilar Gomes - Contador CRC 1 PE 021026/O-9

Paulo Suplicy de Barros Barreto Thiago Luiz Grego de Aguiar Carlos Augusto Brito da Silva
CPF 043.347.048-83 - Presidente CPF 219.729.458-07 - Diretor CRC PE 028117/O-7 - Contador

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.

KODO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO S.A.

AGE de Acionistas Realizada em 30 de Dezembro de 2019
CNPJ/MF nº 34.226.979/0001-32  | NIRE 35.3.0054460-9

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30/12/2019, na sede social da KODO SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO S.A. (a “Sociedade”), na Rua Itapeva, n° 240, cjto. 501, Bela Vista, CEP
01332-000, São Paulo - SP, às 9 h. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a
convocação, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital

3. MESA: As-
sumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Igor Takeshi Nishimura, que convidou o Sr. Ste-
fano Adolfo Prado Arnhold para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Os Sócios se reuniram

-
cial da Companhia, tendo em vista que quando da transformação da Companhia de So-
ciedade Limitada em Sociedade por Ações e a consequente transformação das cotas em

quanto ao valor do Capital Social. 5. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas tomaram as se-
guintes deliberações por unanimidade de votos:
do artigo 5º do estatuto social da Companhia (registrado na JUCESP em 14/11/2019,
nº de registro 3530054460-9) para que onde constou o capital social no valor de R$
5.444.500,00, passa a constar o valor de R$ 10.000,00, sem qualquer alteração no nú-
mero e valor de ações, as quais permanecem totalmente subscritas e distribuída confor-
me aprovado no instrumento registrado na JUCESP sob o n.º 3530054460-9 em sessão
de 14/11/2019. Assim, a cláusula 5ª do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação:
“Artigo 5° - O capital social, totalmente subscrito em moeda corrente nacional é de R$
10.000,00, dividido em 5.444.500 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-

acima, que integra a presente como Anexo I.  6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 01 via. São Pau-
lo, 30/12/2019. MESA: IGOR TAKESHI NISHIMURA, Presidente. STEFANO ADOLFO
PRADO ARNHOLD, Secretário. Acionistas Presentes: STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD, YONATAN RAZ-FRIDMAN e IGOR TAKESHI NISHIMURA.

HOLLOW TREE HOLDING S.A.
CNPJ/ME Nº 18.259.401/0001-26 - NIRE 35.300.453.484

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: realizada em 19/03/2019, o único acionista deliberou por unanimidade 
aprovar: a alteração da sede social da cia para Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20020-907; o aumento do capital social da cia em R$1.580.881,08, mediante a emissão de 

-
-
-

-
-

BRAVE WINDS GERADORA IV S.A.
CNPJ/ME nº 18.259.394/0001-62 - NIRE 35.300.453.492

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: realizada em 19/03/2019, o único acionista deliberou por unanimidade 
aprovar: a alteração do endereço da sede social da cia para Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20020-907; o aumento do capital social da cia em R$ 111.400,00, mediante 

-

BRAVE WINDS GERADORA III S.A.
CNPJ/ME Nº 18.259.404/0001-60 - NIRE 35.300.453.476

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: realizada em 19/03/2019, o único acionista deliberou por unanimidade 
aprovar: a alteração da sede social da cia para Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20020-907; o aumento do capital social da cia em R$ 1.924.238,08, mediante a emissão de 

-
-
-

-
-

BRAVE WINDS GERADORA II S.A.
CNPJ/ME nº 14.913.194/0001-20 - NIRE 35.300.417.593

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: realizada em 19/03/2019, os acionistas deliberaram por unanimidade 
aprovar: a alteração da sede social da cia para Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20020-907; o aumento do capital social da cia em R$ 6.063.799,00, mediante a emissão 

-

-

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ROBERTO PIERO ANGELO RAVIOL, CPF 766.925.828-49,
eventual cônjuge, se casado for, eventuais sucessor(es)/herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel for e demais
interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1028262-70.2019.8.26.0100, Ação de Execução de
Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO PRAÇA VILA NOVA, CNPJ 16.874.013/0001-20. O(A)
MM(ª). Juiz(ª) de Direito da  2ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, Dr. Fernando José Cúnico, na forma da
lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a
gestora oficial, CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., representadas por seus leiloeiros
judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.519 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão
judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio: www. leilaoinvestment.com.br, em
condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): • APARTAMENTO Nº 40, LOCALIZADO NO
4º PAVIMENTO DA TORRE I -EDIFÍCIO TIPUANA, SITUADO NA AVENIDA HÉLIO PELLEGRINO N°
374, EM INDIANÓPOLIS, 24º SUBDISTRITO. UM APARTAMENTO com as áreas privativas: 421,620m²,
deposito 7,740m², total 429,360m², uso comum 298,087m², total 727,447m², fração ideal 0.017950,
cabendo-lhe o direito de uso do deposito n° 8, localizado no 4° subsolo e 6 vagas indeterminadas
para automóveis de passeio sujeitas a manobristas, na garagem coletiva localizada nos subsolos.
MATRÍCULA Nº 208.896 do 14º CRI/SP. CONTRIBUINTE Nº 041.283.0059-4 (conf. R.3/208.896).  DOS
ÔNUS: • 1-) Há débitos de IPTU para o Contribuinte: 041.283.0059-4: Exercício 2018: R$ 45.081,56, Dívida
Ativa em Execução; Exercício 2019: R$ 55.180,48, Dívida Ativa em Execução e Exercício 2020: R$ 51.484,92.
(conf. pesquisas realizadas no sítio da PMSP aos 06/05/2020, com débitos atualizados até essa data); 2-)
Av.4/208.896, em 04 de maio de 2020. Penhora Exequenda. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$
10.536.782,12 (até abril/2020). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 163.376,83 (até 30/04/2020).
DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 01/07/2020 às 14h00min e terminará em 06/07/
2020, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 06/07/2020, às 14h01min. e terminará em 30/07/2020, às
14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou
superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da última avaliação, atualizada pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem
do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas.DA PROPOSTA DE PAGAMENTO
PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que
deverá ser depositada antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. A
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e
a apresentação dest a não suspende o leilão. DO PAGAMENT O: O preço do(s) bem(ns) arrematado(s)
deverá ser depositado pelo arrematante, através de guia de depósito judicial, no site: https://
portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial),
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo
arrematante mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ nº
12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. Pelo presente, fica(m) o(s) EXECUTADO(s),
eventual cônjuge, se casado for, eventual(is) sucessor(es)/herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel e demais
interessados, INTIMADOS DAS DATAS DAS DOS LEILÕES, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação
pessoal. Do processo digital não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio
de 2020. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006191-50.2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior,
na forma da Lei, etc. Faz saber a BARBARA EDWIGES DE FARIA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CPF/
MF 090.717.306-38 e RAIMUNDA CANDIDA DE FARIA, CPF/MF de n.º 097.335.198-55, que, Banco do
Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ R$ 109.504,20 (cento e nove mil
e quinhentos e quatro reais e vinte centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local
ignorado, foiexpedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
“quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de
setembro de 2019.

Processo nº: 1077207-98.2013.8.26.0100 Classe – Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
BANCO DO BRASIL S/A Requerido: ALPHA’S ENCARDENADORA LTDA EPP e outros. Edital de Citação.
Prazo 20 dias. Processo 1077207-98.2013.8.26.0100. O Dr. Luiz Gustavo Esteves, Juiz de Direito da 11ª Vara
Cível da Capital-SP, etc. FAZ SABER a FRANCISCO ALVES FILHO e AKEMI IRMA KAKAZU, domiciliados
em locais incertos e não sabidos, que lhes foi movida Ação MONITÓRIA por BANCO DO BRASIL S/A,
alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 100.616,99 para 09/10/2013 referente a contrato de
abertura de crédito. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital
tem o prazo de 20 dias. 16 e 17/06

���������� ������	
����������������������������������������������������������������� !,#$�%&��"'&"()
%$� ��*�+$'$��,-&./� %)�0)')��&1('$.��,-&./� �2($%)� %&��3)�$!.)/��'$���$')."1$� %&�0"4!&"'&%)��)'.>"$7��)4!&"'$/� 1$
5)'6$� %$� �&"/� &(7�� 0�����8���$�$!.)��)@&'()� 0'"$2�8$'')2� ��0�� ����������:�:��/� <!&� $� $93)� %&��)@'$19$/� %&
')7&%"6&1()��)6!6/� $?!"#$%$� B)'��$2>��6B'&&1%"6&1()2� �6)@"."D'")2� �(%$/� 5)"� ?!.4$%$� B$'7"$.6&1(&� B')7&%&1(&/
7)1%&1$1%)�)� $)� B$4$6&1()� %$� <!$1("$� %&� �A� �:����/��� �1)-&6@')� %&� ������� �2($1%)� )� &E&7!($%)� &6� .!4$'
"41)'$%)/� 5)"� %&5&'"%$� $� "1("6$93)� B)'� &%"($./� B$'$� <!&� &6���� %"$2/� $� 5.!"'� %)2� ��� %"$2� 2!B'$/� &5&(!&� )� B$4$6&1()/
2)@� B&1$� %&� "17"%T17"$� %&�6!.($� %&� ��K/� B$4$6&1()� %&� >)1)'D'")2� $%-)7$(,7")2� 5"E$%)2� &6���K�&� &EB&%"93)� %&
6$1%$%)�%&�B&1>)'$�&�$-$."$93)��0"7$�$�B$'(&�&E&7!($%$�$%-&'("%$�%&�<!&/� ('$127)''"%)�)�B'$#)�B'&-"2()�1)�$'(�����
%)����2&6�)�B$4$6&1()�-).!1(D'")/� "1"7"$�2&�)�B'$#)�%&���� �<!"1#&��%"$2�B$'$�<!&/� "1%&B&1%&1(&6&1(&�%&�B&1>)'$
)!� 1)-$� "1("6$93)/� $B'&2&1(&/� 1)2� B'GB'")2� $!()2/� 2!$� "6B!41$93)���&'D� )� B'&2&1(&/� $5"E$%)� &� B!@."7$%)� 1$� 5)'6$
%$�.&"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��:�;����;�����

��*�+$'$��,-&.�%)�0)')��&1('$.�%$��$B"($.;��������5,7")��,-&.���%"($.�%&� �1("6$93)��'$#)H����%"$2��')7&22)�1����������
����������������������'$��'"27"..$�8"(($'��&-&2��&(()/� !,#$�%&��"'&"()�%$���*�+$'$��,-&.�%)�0)')��&1('$.�%$��$B"($.;�/�0$#��$@&'
$�R!$((')��&2($!'$1(&�&��1('&(&1"6&1()2��(%$������ ������������;������:��&��.$-)��&$.�%&��$'-$.>)�F!&''&"')� ��0�
������������:��/�<!&�)�6$1%$%)�6)1"(G'")/�&EB&%"%)�1)2�$!()2�%$�$93)��)1"(G'"$/�$?!"#$%$�B)'�8$17)� �($P�=1"@$17)��;�/
7)1-&'(&!�2&�&6�6$1%$%)�&E&7!("-)/�7)12("(!"1%)�2&� (,(!.)�&E&7!("-)� ?!%"7"$.�%$�<!$1("$�%&��A�������:/����5&-&'&"')�%&�������
�2($1%)�)2�&E&7!($%)2�&6�.!4$'�"41)'$%)/�5)"�%&5&'"%$�$�"1("6$93)�B)'�&%"($./�B$'$�<!&�&6����%"$2/�$�5.!"'�%)2����%"$2�2!B'$/�&5&(!&6
)�B$4$6&1()/�2)@�B&1$�%&� "17"%T17"$�%&�6!.($�%&���K/�B$4$6&1()�%&�>)1)'D'")2�$%-)7$(,7")2�5"E$%)2�&6���K�&�&EB&%"93)�%&
6$1%$%)�%&�B&1>)'$�&�$-$."$93)��0"7$6�$2�B$'(&2�&E&7!($%$2�$%-&'("%$2�%&�<!&/�('$127)''"%)�)�B'$#)�B'&-"2()�1)�$'(������%)���
2&6�)�B$4$6&1()�-).!1(D'")/� "1"7"$�2&�)�B'$#)�%&�����<!"1#&��%"$2�B$'$�<!&/� "1%&B&1%&1(&6&1(&�%&�B&1>)'$�)!�1)-$� "1("6$93)/
$B'&2&1(&6/�1)2�B'GB'")2�$!()2/�2!$2�"6B!41$9N&2���&7)''"%)2�)2�B'$#)2�2!B'$/�1)�2".T17")/�2&'D�1)6&$%)�7!'$%)'�&2B&7"$.�&�%$%)
'&4!.$'�B')22&4!"6&1()�$)�5&"()���&'D�)�B'&2&1(&/�$5"E$%)�&�B!@."7$%)�1$�5)'6$�%$�.&"���������������������������������������������&��:�;����;�����

��*�+�������0�������������U+����� �
��������� =�������0)')�%&��
���=������L��5,7")��,-&.���%"($.�%&
�"($93)��'$#)� ��� %"$2�� ')7&22)� 1�� ��������������:���������������'�� �S$'$"��&'-)1&� %&��."-&"'$/�  !"#� %&��"'&"()
%$���*�+�������0�������������U+����� �
��������� =�������0)')�%&��
���=��/�0$#��$@&'�$�����"7')5"@'$
�TE(".� �"'&."� �BB��� ;�0H� ����������;�������/� �$14��>!1�Q$1��0;�0H� ��������������/� �!1�  $14�V)��0;�0H
���������:����� <!&�8$17)� %)�8'$2".� �;�� .>&� $?!"#)!� $93)��)1"(G'"$/� B$'$� 7)@'$19$� %$� <!$1("$� %&��A� �������/��
� $1&"')� %&� ���:����2($1%)� )� '&<!&'"%)� &6� .!4$'� "41)'$%)/� 5)"� %&5&'"%$� $� 7"($93)� B)'� &%"($./� B$'$� <!&� &6���� %"$2/� $
5.!"'� %)2� ��� %"$2� 2!B'$/� B$4!&� )� %C@"()� �5"7$1%)� "2&1()� %&� 7!2($2� B')7&22!$"2�/� $7'&27"%)� %&� >)1)'D'")2� $%-)7$(,7")2
&<!"-$.&1(&2� $� �K� %)� -$.)'� %)� %C@"()� �$'("4)� :��� %)�����/� )!� )5&'&9$� &6@$'4)2/� 2)@� B&1$� %&� 7)1-&'(&'�2&� )
6$1%$%)� "1"7"$.� &6�6$1%$%)� &E&7!("-)���&7)''"%)2� )2� B'$#)2� 2!B'$/� 1)� 2".T17")/� 2&'D� 1)6&$%)� 7!'$%)'� &2B&7"$.� &
%$%)� '&4!.$'� B')22&4!"6&1()�$)� 5&"()/� 1)2�6).%&2�%)�$'("4)���:/� �+�%)�������&'D�)� B'&2&1(&/� $5"E$%)�&�B!@."7$%)�
��� &� �:� ;� ��� ;� ����

��������������	
����������������������������������������������:��������������������� !"#�$��%&��"'&"()
%$���*�+$'$��,-&./� %)�0)')��&1('$.��,-&./��2($%)�%&��3)�$!.)/��'�$���F=��Q�����0��0�F����F���������/� 1$
5)'6$� %$� �&"/� &(7�� 0�����8���$�)����=�����������0�����������/��� � ���������:;�������/� <!&� .>&� 5)"
B')B)2($� !6$�$93)�%&��)1"(G'"$� B)'� B$'(&� %&�8��������������� �8��������;�/� B$'$� 7)@'$19$� %$� <!$1("$%&��A
�������/��� �$@'".;���:�/%&7)''&1(&� %$��C%!.$�8)'%&'W� %&��&27)1()� %&� 7>&<!&2� 1�� ��������/� -"17!.$%)� $)��)1('$()
�� �3&� %&� �&27)1()� %&� �&7&@,-&"2� 1L� ���������/� 7$%$2('$%)� "1(&'1$6&1(&� 2)@� 1L� ��������::��:������� &
�C%!.$� 8)'%&'W� %&��&27)1()� %&� 7>&<!&2� 1L� �������:/-"17!.$%)� $)��)1('$()� ���3&� %&��&27)1()� %&��&7&@,-&"2
1L� ��������/� 7$%$2('$%)� "1(&'1$6&1(&� 2)@� 1L� ���������������������� �17)1('$1%)2&� )� 'C!� &6� .!4$'� "17&'()� &
13)� 2$@"%)/� 5)"� %&(&'6"1$%$� $� 2!$�����	
�/� B)'�������/� B$'$� )2� $()2� &� (&'6)2� %$� $93)� B')B)2($� &� B$'$� <!&/� 1)
B'$#)� %&� ��� %"$2/� <!&� 5.!"'D� $BG2� )� %&7!'2)� %)� B'$#)� %)� B'&2&1(&� &%"($./� B$4!&� )� %C@"()� �� 5"7$1%)� "2&1($� %&� 7!2($2
B')7&22!$"2�/� $7'&27"%)� %&� >)1)'D'")2� $%-)7$(,7")2� &<!"-$.&1(&2� $� �K� %)� -$.)'� %&� %C@"()� �� $'(�� :��� %)����� )!
$B'&2&1(&� '&2B)2($�� �3)� 2&1%)� 7)1(&2($%$� $� $93)/� )� 'C!� 2&'D� 7)12"%&'$%)� '&-&./� 7$2)� &6� <!&� 2&'D� 1)6&$%)
7!'$%)'� &2B&7"$.�� �&'D� )� B'&2&1(&� &%"($./� B)'� &E('$()/� $5"E$%)� &� B!@."7$%)� 1$� 5)'6$� %$� .&"�� ����������� �$%)� &
B$22$%)�1&2($�7"%$%&�%&��3)�$!.)/�$)2����%&�6$'9)�%&������������������������������������������������������&��:�;����;�����

��������������	
���')7&22)��"4"($.�1�H���������������������������� ��.$22&H��22!1()H��E&7!93)�%&��,(!.)��E('$?!%"7"$.� �
�)1('$()2�8$17D'")2���E&<!&1(&H�8��������8�������;����E&7!($%)H��$B��1%!2('"$�&��)6&'7")�%&�&9$2��!()6)("-$2��(%$���
&�)!(')2����������������	
�������������������������������������������������������������������� !"#�$��%&��"'&"()
%$��*�+$'$��,-&./�%)�0)')��&4")1$.�������$1()��6$')/��2($%)�%&��3)�$!.)/��'�$����!'"7)��&)1&.�&"E)()�0".>)/�1$�5)'6$�%$��&"/�&(7�
0�����8���$�)����������0����������R=����/��0������:��:�����/�<!&� .>&�5)"�B')B)2($�!6$�$93)�%&��E&7!93)�%&��,(!.)
�E('$?!%"7"$.�B)'�B$'(&�%&�8��������8�������;�/�$.&4$1%)�&6�2,1(&2&�2&'�7'&%)'�%)�&E&7!($%)�&6�'$#3)�%&��C%!.$�%&��'C%"()
8$17D'")�&6"("%$����8�1�����������������17)1('$1%)�2&�)�'C!�&6�.!4$'�"17&'()�&�13)�2$@"%)/�5)"�%&(&'6"1$%$�$�2!$�����	
�/�B)'
������/�B$'$�)2�$()2�&�(&'6)2�%$�$93)�B')B)2($�&�B$'$�<!&/�1)�B'$#)�%&����('T2��%"$2/�<!&�5.!"'D�$BG2�)�%&7!'2)�%)�B'$#)�%)�B'&2&1(&
&%"($./�B$4!&�$�%,-"%$/�7!2($2�&�%&2B&2$2�B')7&22!$"2/�$.C6�%&�>)1)'D'")2�$%-)7$(,7")2/�5"E$%)2�1)�B$($6$'�%&�%&#�B)'�7&1()���3)
2&1%)�$B'&2&1($%)2�&6@$'4)2�1)�B'$#)� .&4$./�)�'C!�2&'D�7)12"%&'$%)�'&-&./�7$2)�&6�<!&�2&'D�1)6&$%)�7!'$%)'�&2B&7"$.���&'D
)�B'&2&1(&�&%"($./�B)'�&E('$()/�$5"E$%)�&�B!@."7$%)�1$�5)'6$�%$�.&"��������������$%)�&�B$22$%)�1&2($�7"%$%&�%&��3)�$!.)/�$)2
���%&�$@'".�%&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;����;�����

��������������	
����������������������������������������::�������������������������� !"#�$��%&��"'&"()�%$���*�+$'$
�,-&./�%)�0)')��&1('$.��,-&./��2($%)�%&��3)�$!.)/��'�$����$'"$��$')."1$�%&��$(()2�8&'().%)/�1$�5)'6$�%$��&"/�&(7��0�����8���$�)�
�$<!&)�X��$<!&)��"2('"@!"%)'$�&��&B'&2&1($93)�%&��$'1&��(%$���� ������������;��������/� !'$7"��'$P?)�"1>)���0��������������
���/�V$Y1$'$��&.$"E��$<!&)���0������������������&� �%&-$.%)�F$'7"$��$<!&)���0�����������������/�<!&�8$17)��'"4"1$.�%)
�4')1&4G7")��;�� .>&2�$?!"#)!�$93)��)1"(G'"$/�B$'$�7)@'$19$�%$�<!$1("$�%&��A��������/����5&-&'&"')�%&������/�%&7)''&1(&�%$
�C%!.$�%&��'C%"()�8$17D'")��$B"($.�%&�F"')�1L�����;�������2($1%)�)2�'&<!&'"%)2�&6�.!4$'�"41)'$%)/�5)"�%&5&'"%$�$�7"($93)�B)'�&%"($./
B$'$�<!&�&6����%"$2/�$�5.!"'�%)2����%"$2�2!B'$/�B$4!&6�)�%C@"()��5"7$1%)�"2&1()2�%&�7!2($2�B')7&22!$"2�/�$7'&27"%)�%&�>)1)'D'")2
$%-)7$(,7")2�&<!"-$.&1(&2�$��K�%)�-$.)'�%)�%C@"()� �$'("4)�:���%)����/�)!�)5&'&9$6�&6@$'4)2/�2)@�B&1$�%&�7)1-&'(&'�2&�)
6$1%$%)� "1"7"$.�&6�6$1%$%)�&E&7!("-)���&7)''"%)2�)2�B'$#)2�2!B'$/�1)�2".T17")/�2&'D�1)6&$%)�7!'$%)'�&2B&7"$.�&�%$%)�'&4!.$'
B')22&4!"6&1()�$)�5&"()/�1)2�6).%&2�%)�$'("4)���:/� �+�%)������&'D�)�B'&2&1(&�&%"($./�B)'�&E('$()/�$5"E$%)�&�B!@."7$%)�1$�5)'6$
%$�.&"��������������$%)�&�B$22$%)�1&2($�7"%$%&�%&��3)�$!.)/�$)2����%&�$@'".�%&���������������������������������������&��:�;����;�����



TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2020Página 6 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Leilão de Arte -Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial
JUCESP 1128) comunica que será
realizado o leilão de arte no dia 18/
06 às 19 h.
www.originarteleiloes.com.br, Av.
Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 5825-8932
originarteleiloes@gmail.com

Apoio Cotações Sistema de Informatica S.A.
CNPJ/ME nº 09.379.577/0001-20

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Notas Explicativas

Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em reais)

2019
Ativo | Circulante 663.940,34
Não circulante 213.945,17
Total do ativo 877.885,51
Passivo | Circulante 275.690,56
Não circulante 366.372,11
Patrimônio líquido 235.822,84
Total do passivo e do patrimônio líquido 877.885,51

2019
Receita operacional líquida 1.664.940,09
Lucro bruto 1.569.461,30
Receitas (despesas) operacionais (1.967.613,74)
Lucro antes dos efeitos financeiros e da equivalência 
patrimonial (398.152,44)

Receitas (despesas) financeiras líquidas (6.918,09)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (405.070,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social 119.189,70
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (285.880,83)

Capital 
Social

Lucros ou Prejuízos 
Acumulados Total

Em 31/12/2017 100.000,00 – 100.000,00
Lucro líquido do exercício (117.078,77) (117.078,77)
Em 31/12/2018 100.000,00 (117.078,77) (17.078,77)
Aumento de Capital 500.000,00 500.000,00
Prejuízo do exercício (247.098,39) (247.098,39)
Em 31/12/2019 600.000,00 (364.177,16) 235.822,84

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019
Lucro (prejuízo) antes da tributação do IRPJ e CSLL (405.070,53)
Caixa líquido gerado (aplicado) das atividades operacionais (733.280,43)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento (8.387,90)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 795.325,05
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes 53.656,72
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.097,68
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 72.754,40

Informações Gerais: A Apoio Cotações Sistema de Informatica S.A. é 
uma sociedade anônima fechada, com sede na cidade Campinas, estado de 
São Paulo. A Companhia tem por objeto as atividades de suporte técnico, 
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Principais 
políticas contábeis: As Demonstrações Financeiras para os exercícios 
findos em 31/12/2019 foram preparadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPCs) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Mudanças nas políticas contábeis 
e divulgações: Alterações adotadas pela Empresa: As seguintes normas 
foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1o de janeiro 
de 2019: IFRS 16/CPC 06(R2) – “Arrendamentos”: A Empresa definiu uma 
equipe que revisou todos os contratos de arrendamento durante o último 
ano em face das novas regras contábeis de arrendamento determinadas 
pela IFRS 16 e concluiu que não possui contratos de arrendamento mercan-
til que se enquadram nesta regra, por esse motivo não será diretamente afe-
tada pela nova norma. IFRIC 23/ ICPC 22 – “Incerteza sobre Tratamento 
de Tributos sobre a Renda”: Essa interpretação esclarece como mensurar 
e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes 
e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre 
tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A administra-
ção avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pela Empresa nos 
períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias 
e concluiu que não há impacto significativo a ser registrado nas demons-
trações financeiras. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec-
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas esti-
mativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis 
da Empresa. As estimativas e premissas que apresentam um risco significa-
tivo e que necessitam de um maior nível de julgamento e complexidade para 
as demonstrações financeiras da Empresa são: (a) Impairment de ativos 

Relatório da Administração – Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras da 
Apoio Cotações Sistema de Informatica S.A., referente aos exercícios encerrados em 31/12/2019.  Recife-PE, 24 de abril de 2020.

financeiros; (b) Análise de recuperação de valores dos ativos imobilizados e 
intangíveis; (c) Imposto de renda e a contribuição social diferidos; (d) Provi-
são para obrigações legais vinculadas a processos judiciais; (e) Reconheci-
mento de receitas. As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Normas novas que ainda não estão em vigor: As seguin-
tes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor 
para o exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, embora encora-
jada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento 
Contábeis (CPC). • Estrutura Conceitual: em março de 2018, o IASB emitiu 
a revisão da Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros, substituindo a 
versão anterior, emitida em 2010. As principais mudanças foram:  Aumento 
da proeminência da gestão no objetivo da preparação de relatórios finan-
ceiros;  Restabelecimento da prudência como um componente de neutrali-
dade;  Definição de entidade;  Revisão das definições de ativo e passivo; 
 Remoção do parâmetro de probabilidade para reconhecimento e inclusão 

de orientações sobre desreconhecimento;  Inclusão de orientações sobre 
bases diferentes de mensuração; e  Afirmação de que o resultado é o prin-
cipal indicador de desempenho e que, em princípio, as receitas e despesas 
em outros resultados abrangentes deveriam ser reciclados quando isso apri-
morar a relevância ou a apresentação fiel das demonstrações financeiras. 
Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entidades 
que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas contá-
beis para transações, eventos ou condições que não sejam abordados por 
nenhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada 
a partir de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas 
políticas contábeis continuam adequadas de acordo com a Estrutura Con-
ceitual revisada. • Alterações ao IAS 1 “Presentation of Financial State-
ments” e IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates 
and Errors”: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de “material” e 
fez alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data 
efetiva de aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de “mate-
rial” ajuda as entidades a determinarem se as informações sobre um item, 
transação ou um outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários 
das demonstrações financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é 
objetiva, sendo necessário fazer julgamentos sobre a materialidade na pre-

Mark Randi Ramos Carvalho – Administrador
Nelma Trajano dos Anjos – Contadora/PE 012.345/O-1

paração das demonstrações financeiras. As alterações efetuadas alinham a 
redação da definição de material em todas as normas do IFRS, incluindo a 
Estrutura Conceitual. • Alterações ao IFRS 3 “Business Combinations”: 
em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração ao IFRS 3 sobre a definição 
de “negócio”, que possui data efetiva a partir de 1o de janeiro de 2020.A 
alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e pro-
cessos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para 
a criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se 
uma empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita 
as definições de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio 
de produtos fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração 
de retornos sob a forma de redução de custos e outros benefícios econô-
micos. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não 
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demons-
trações financeiras da Empresa. Eventos Subsequentes: Ao final do exer-
cício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou global-
mente casos limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. 
Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus (COVID-19) foi identificado e 
constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de 
março de 2020, a OMS declarou alerta de pandemia do novo coronavírus, 
afetando a rotina da população e da atividade econômica global. A Compa-
nhia entende que o seu balanço patrimonial, o resultado de suas operações 
e seus fluxos de caixa poderão ser afetados durante o exercício de 2020, em 
razão do status de pandemia do novo coronavírus. Entretanto, dado o atual 
momento, não foi possível mensurar o impacto de forma segura. É espe-
rado que as operações da Companhia sejam afetadas da seguinte forma: 
• Redução de receita; • Potenciais inadimplência financeiras; • Redução de 
geração de caixa.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado JOSAINE APARECIDA BILHAR CPF 065.278.618-93), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Proc. 1007448-61.2015.8.26.0008 – Ajuizada por JUSSARA MARIA BILHAR LOPES 
(CPF 050.244.828-83), e WILTON MAGALHÃES PEDRO LOPES, CPF 064.065.698-65). O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, 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 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 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 10/06/2020 às 14:01h, e 
com término no dia 30/10/2020 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 6.324  do 9º CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 635.428,94 (Seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em agosto/2019.

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios fi ndos em
31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais-R$)

 2019 2018
Receita líquida operacional 30.382 22.082
Custo das vendas e serviços realizados (25.622) (20.890)
Lucro bruto operacional 4.760 1.192
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (2.079) (1.874)
Despesas gerais e administrativas (604) (1.141)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 188 (168)
Lucro bruto antes do resultado fi nanceiro 2.265 (1.991)
Resultado Financeiro: Despesas fi nanceiras (1.956) (4.172)
Receitas fi nanceiras 686 574
Lucro antes dos impostos sobre o lucro e da
 Participação dos acionistas não controladores 995 (5.589)
Imposto de renda e contribuição social
Diferido (6) 169
Corrente (800) (771)
Lucro líquido do exercício 189 (6.191)
Lucro líquido atribuído aos
 acionistas da controladora 189 (6.191)
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 0,0089 (0,3577)

Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais - R$)
“As demonstrações fi nanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”

Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ: 11.457.720/0001-05

ATIVO                                                     2019 2018
Circulante 26.406 56.152
Caixa e Equivalentes de Caixa 346 2.154
Títulos e valores mobiliários 1.259 3.397
Contas a receber 9.417 10.009
Imóveis a comercializar 15.245 40.430
Demais contas 139 163
Não Circulante 17.373 16.568
Contas a receber 2.101 1.201
Créditos a receber com partes relacionadas 18 -
Impostos e contribuições a compensar 200 607
Imóveis a comercializar 15.036 14.743
Demais contas 18 17
Imobilizado - 1

Total do Ativo 43.779 72.720

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    2019 2018
Circulante 11.332 2.151
Fornecedores e provisão para garantia 629 783
Empréstimos e fi nanciamentos 9.814 -
Impostos e contribuições a recolher 60 114
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 248 201
Dividendos a pagar 262 258
Obrigações a pagar com partes relacionadas 4 20
Demais contas 315 776
Não Circulante 595 38.904
Fornecedores e provisão para garantia 180 434
Empréstimos e fi nanciamentos - 37.841
Provisões para riscos fi scais, trabalhistas e cíveis 202 381
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 213 248
Patrimônio líquido 31.852 27.666
Capital social 21.306 17.306
Reservas de capital: Reserva legal 2.459 2.449
Lucros/Prejuízos Acumulados 8.087 7.911
Adiantamento para futuro aumento de capital - 4.000
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 43.779 72.720

A Diretoria Juliano Natali 
Contador - CRC 1SP 279451/O-7

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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RESUMO . EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ESPÓLIO DE ARNALDO PELLEGRINO, na pessoa de sua
inventariante e coexecutada: NIELCE PELLEGRINO, CPF 308.589.168-16, eventual cônjuge, se casada for,
eventual(is) herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº
100615579.2017.8.26.0010 , AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON SAINT PIERRE, CNPJ 59.950.303/0001-18. O(A) MM(ª). Juiz(ª) de
Direito da 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL X - IPIRANGA/SP, DR. LUIS FERNANDO CIRILLO, com
fundamento no artigo 879, II c/c o artigo 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09
e artigo 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora oficial, CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO
EMPRESARIAL LTDA., representadas por seus leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP
91.519 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo
descrito(s) no sítio: www. leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem:  DO(S) BEM(NS)
IMÓVEL(IS): • O APARTAMENTO DUPLEX Nº 141, LOCALIZADO NO 14º ANDAR DO “EDIFÍCIO
MAISON SAINT PIERRE”, situado à Rua General Lecor nº 367, 18º Subdistrito Ipiranga, com a área
útil de 309,48m², a área comum de divisão não proporcional de 37,50m², correspondente a 02 (duas)
vagas com capacidade para 03 (três) veículos que cabe a cada apartamento na garagem coletiva,
mais a área comum de divisão proporcional de 138,592m², a área total construída de 485,572m², e a
fração ideal de 5,0383%. O “Edifício Maison Saint Pierre” acha-se construído em terreno que encerra
a área de 1.182,00m². MATRÍCULA: 103.962 do 6º CRI/SP. CONTRIBUINTE: 040.122.0090-9 (cond. Av.
2/M.103.962). DOS ÔNUS:  • 1-) Há débitos de IPTU – Exercício 2020 - Contribuinte: 040.122.0090-9: R$
14.415,82. Há débitos de IPTU Exercício Anteriores 2018: R$ 19.390,32, em Dívida Ativa Execução. Exercício
2019: R$ 18.612,32, Dívida Ativa Amigável e Exercício 2020: R$ 16.912,11 (valores esses atualizados e válidos
até 08/05/2020, quando da realização da pesquisa no sítio da PMSP). • 2-) Av-5/M.103.962 em 26/04/2018.
PENHORA Exequenda. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$1.739.209,82 (até maio/2020). DO
VALOR DO DÉBITO: R$ 127.539,16 (até 20/02/2020). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará
em 01/07/2020 às 15h00min e terminará em 06/07/2020, às 15h00min.  • ·O 2º Leilão começará em 06/
07/2020, às 15h01min. e terminará em 30/07/2020, às 15h00min.. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da última avaliação, atualizada pelos índices do
Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicit adas.  DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento
à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositada antes da expedição da carta de
arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão (artigo 895, § 6º,
§ 7°, CPC). DO PAGAMENTO:O preço do(s)bem(ns)arrematado(s)deverá ser depositado através de guia
de depósito judicial no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial),
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão.(Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO
LEILOEIRO:5%(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço)e deverá ser
paga pelo arrematante mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar
do encerramento do leilão na conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão e Apoio EmpresarialL tda.,CNPJ
nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8.(Art.884, Par. único do CPC e Art.24, Par.
único do Decreto nº 21.981/32). Pelo presente, fica(m)o(s) EXECUTADO(s), eventual(is)cônjuge(s), se
casado(a)(s)for(em),eventual(is)herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados ,INTIMADOS
DAS DATAS DAS PRAÇAS, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos do processo
não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo,08 de maio de 2020. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

FRANCISCO DE CASTRO ALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/06/1972, PORTEIRO,
NATURAL DE INHUMAS - GO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANTÔNIO FELISARDO ALVES E DE MARIA DE CASTRO ALVES; E MARIA DE NAZARÉ
ALVES DO NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/07/1990, DO LAR, NATURAL
DE PIRACURUCA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO E DE MARIA ALVES DO NASCIMENTO.

IVAN ALMEIDA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/09/1984, ENCANADOR, NATURAL
DE MURITIBA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
EVANJO CORREIA DIAS E DE JOANA SANTANA DE ALMEIDA DIAS; E IVANILDES SANTOS SANTANA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/03/1992, DO LAR, NATURAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DAMIÃO SANTANA E DE
MARINALVA CONCEIÇÃO SANTOS SANTANA.

JOÃO PAULO SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 24/06/1992, PORTEIRO, NATURAL
DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SANDRA MARIA SILVA SOUZA; E TATIANA ALVES DE SANTANA, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
NASCIDA AOS 01/11/1980, RECEPCIONISTA, NATURAL DE ITABUNA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ RAIMUNDO ALVES DE SANTANA E DE SADJA
PERELO ALVES DE SANTANA.

LUIZ HENRIQUE GIOCONDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/06/1989, ANALISTA DE
BIG DATE TRAINEE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE CLAUCIO MARIO GIOCONDO E DE SHIRLEY SANTANA CRUZ
GIOCONDO; E MARIA APARECIDA SOUSA CALADO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/11/
1988, ESTETICISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL ROSENDO CALADO E DE ADAILDE SOUSA CALADO.

DEIVID DELORRAN SOUSA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/10/1998, AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE SÃO ROQUE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE GIVANILDO ARAUJO DOS SANTOS E DE MARIA DAS MERCES
DA CONCEIÇÃO SOUSA; E STEPHANY ALVES DE SOUZA , BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS
09/12/1997, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARCIA ALVES DE SOUZA.

MARCOS OLIVEIRA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/01/1986, GRÁFICO, NATURAL
DE SALVADOR - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
MARIA EUNICE OLIVEIRA LIMA; E MARIA ODEJAN LIMA E SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA
AOS 09/05/1986, PROMOTORA DE VENDAS, NATURAL DE LAMARÃO - BA, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DEMETRIO PINHEIRO DA SILVA E DE
MARIA RITA LIMA SILVA.

FRANCISCO ANTONIO PINHEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/07/1990, SALGADEIRO,
NATURAL DE CANINDÉ - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE FRANCISCA FLAVIA PINHEIRO; E ANALINE LIMA E SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
NASCIDA AOS 28/02/1984, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE LAMARÃO - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DEMETRIO PINHEIRO DA SILVA E DE
MARIA RITA LIMA SILVA.

DARLAN SANTOS PORTELA , BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/10/1989, EMPRESÁRIO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE GILDASIO SILVA PORTELA E DE MARIA DOS SANTOS PORTELA; E BEATRIZ MARQUES
DA  SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/05/1997, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE NILTON APARECIDO DA SILVA E DE ANDREA APARECIDA MARQUES.

RODNEI AUGUSTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/09/1965, TÉCNICO EM
TELECOMUNICAÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE SANTO AUGUSTO E DE ELISABETH DE SOUSA AUGUSTO;
E ALECSANDRA MARIA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/10/1974, AGENTE DE
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE DO CARMO MARTINS E DE MARIA DOS REIS DA
CONCEIÇÃO MARTINS.

JOSENILDO PAULINO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/11/1973, PORTEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ PAULINO DA SILVA E DE NAIR MARIA DA SILVA; E MARIA AUXILIADORA BARBOSA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 20/05/1962, DO LAR, NATURAL DE ILHA DAS FLORES - SE,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ERISVALDO BARBOSA
E DE LUZINETE MESSIAS DOS SANTOS.

CRISTIANO DE SOUSA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 12/10/1975,
TURISMOLOGO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ALTINO ALVES DA SILVA E DE MARIA EPIFANIA DE SOUSA SILVA; E SILVIA
JUNQUEIRA LEAL, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 24/11/1978, GERENTE, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GEORGE
JUNQUEIRA LEAL E DE EDI GOMES BARBOSA JUNQUEIRA LEAL.

JOSÉ LEONIDAS DE ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/09/1976, PROFESSOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JAIME CARLOS DE ALMEIDA E DE EXPEDITA ALVES DE ALMEIDA; E VERA LÚCIA LOPES
DOS REIS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 24/09/1976, DO LAR, NATURAL DE
VARZELÂNDIA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ARNALDO LOPES DOS REIS E DE ATANAZIA GONÇALVES DOS REIS.

PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/06/1990,
EXECUTIVO DE CONTAS, NATURAL DE BELO HORIZONTE - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE TATIANA FERNANDES DA SILVA; E JÉSSICA SILVA DE
JESUS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 07/05/1996, ASSISTENTE DE ATENDIMENTO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOEL SANTOS DE JESUS E DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

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

DIEGO SILVEIRA PAIM,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (29/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ARNALDO PAIM E DE VERA LUCIA DA SILVEIRA PAIM. MICHELLE CRISTINA
BERALDE BUENO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (28/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE LUIZ ALBERTO BERALDE BUENO E DE ADRIANA MARIA CASSIANO BUENO.

WILLY ROBERTO CAMARGO BACCAGLINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO,
NASCIDO EM CAMPINAS, SP NO DIA (20/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SANDRA REGINA MORAES CAMARGO BACCAGLINI.
LAURA ARAUJO OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM UBERLANDIA, MG NO DIA (12/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE EIDER ARANTES DE OLIVEIRA E DE FABIANA FERREIRA DE ARAÚJO
OLIVEIRA.

ANDERSON CAVALCANTE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE
PROJETOS, NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (25/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CORREIA DA SILVA E DE ARLETE ALVES
CAVALCANTE DA SILVA. CATHERINE PEREZ MARTIN DE ALMEIDA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (15/02/1986), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO ANTONIO ALMEIDA E
DE REGINA PEREZ MARTIN DE ALMEIDA.

VALDECI RODRIGUES RAPOSO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE
INFORMÁTICA, NASCIDO EM SITIO NOVO, MA NO DIA (14/03/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DA SILVA RAPOSO E DE LEONILIA RODRIGUES RAPOSO.
MAURA ALBINA MASSARDI, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SERVIDORA PÚBLICA,
NASCIDA EM VISCONDE DE RIO BRANCO, MG NO DIA (17/04/1958), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORLANDO MASSARI E DE JOSINA DE OLIVEIRA MASSARDI.

MARCELO VIZINHANI MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE REDES,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (14/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADALBERTO ANTUNES DE MELO E DE SOLANGE
APARECIDA VIZINHANI MELO. ANA CAROLINA BRAUNSTEIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/07/1981), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO LUIZ BRAUNSTEIN E DE
EMILIA DE FATIMA BRAUNSTEIN.

MARCELLO RODRIGUES ABBUD PACE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (26/08/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FABIO CLAUDIO PACE E DE EMMERI RODRIGUES
ABBUD PACE. VANESSA LONCHARICHE BAGIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO HOTELEIRA,
NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (09/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DE PAULA BAGIO E DE MARIA APARECIDA
LONCHARICHE BAGIO.

EDITAL DE PRAÇA em versão resumida para publicação, nos termos do Art. 887, §3º, do CPC
3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuape da Comarca de São Paulo. Leilão online. Leiloeiro oficial: Renato
Morais Faro, JUCESP nº 431. Processo nº 1002405-12.2016.8.26.0008/01. Executados:  MARIA SANTANA
FERNANDES ANDRADE, CPF Nº 106.496.798-14, FERNANDO DE ANDRADE, CPF Nº 107.959.878-
20. Lote único: direitos sobre a propriedade resolúvel que os réus detém sobre o imóvel situado na Rua
Marambá, 53, São Paulo/SP. Um terreno situado a Rua Dois, lote 28 da quadra 2, (atual Rua Maramba, nº
53), Jardim Vicari, no 22º Subdistrito Tucuruvi, São Paulo/SP, com área de 292,00 metros quadrados. Imóvel
pertencente à matrícula nº 150.551, do 15º CRI de São Paulo, onde se encontra a descrição completa do
imóvel. Contribuinte nº 070.243.0028-0. Consta da Av.05 da matrícula que sobre o terreno foi edificado um
prédio com 296,00 metros quadrados. 1ª Praça lance mínimo: R$1.829.006,00  -   2ª Praça lance mínimo:
R$1.097.404,00 (60% do valor da avaliação). Valores sujeitos à atualização para data do leilão. Datas: 1ª praça
terá início em 19/06/20 à partir das 15h e término previsto para 22/06/20 às 15h, em não havendo licitantes abrir-
se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e término previsto para 13/07/
20 às 15h. Nos termos do Art. 889, do CPC, ficam os executados MARIA SANTANA FERNANDES ANDRADE,
CPF Nº 106.496.798-14, FERNANDO DE ANDRADE, CPF Nº 107.959.878-20, a credora fiduciária CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04,  e demais interessados, intimados das designações
do edital de praça, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS. RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 773.439 em 01 de
agosto de 2019 a requerimento de ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRO GRAU ANGLO
BRASILEIRA S/C LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 63.034.151/0001-80, com
sede nesta Capital na Rua Coronel Lisboa nº 697, Vila Clementino, CEP 04020-041, na pessoa de seus
sócios, representados pelo advogado e procurador Nelson José Cahali, FAZ SABER aos réus ausentes,
incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRO GRAU ANGLO
BRASILEIRA S/C LTDA, acima qualificada, requereu a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, nos termos do
artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração
de domínio sobre UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO situado na Rua Coronel Lisboa nº 697, no 21º
Subdistrito – Saúde, com características e confrontações mencionadas no memorial juntado no procedimento,
com a área de 696,22m2, com origem na matrícula nº 227.515 de propriedade de Odette Belleza Carneiro,
Arminda de Paula Souza Ferreira e seu marido Murilo Braun Ferreira, Lúcia de Souza Ayrosa e seu marido
Carlos de Castro Ayrosa, Cecilia de Paula Souza Portela e seu marido Euripedes Alves Portela e Elza Maria
de Paula Souza Paoli e seu marido Salvador Paoli Netto, tendo os mesmos compromissado à ora autora (Av.01,
naquela matrícula), alegando e comprovando posse mansa e pacifica há 37 anos consecutivos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores,
nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 16 de Junho de 2020. 16/06 e 01/07
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CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS PROC: 1121697-35.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz
da 45ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a SUELY REIS BARNETT, CPF/MF sob o nº.
921.346.298-00, que INSTITUTO MARIA IMACULADA, Monitória, para o recebimento de R$ 8.029,76,
encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. Não sendo apresentado os embargos, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. J – 16 e 17/06

33ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL/SP - Praça João Mendes s/nº - 11º andar
- salas nº 1123/1125 -  Centro - CEP01501-900 - Fone: (11) 2171.6228 - São
Paulo-SP - E-mail:sp33cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1003208-68.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. SERGIO DA COSTA LEITE, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER à ROSSI CONSULTORIA DE IMÓVEIS ARACAJU LTDA.
(CNPJ 11.737.561/0001-94),  na pessoa de seu representante legal ,  que
SUAHOUSE.COM TECNOLOGIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento  do déb i to  de
R$3.120,92 (dezembro/2019) a ser atualizado e acrescido de custas, honorários
e demais cominações,decorrente do descumprimento das obrigações previstas
no contrato firmado no ano de 2015.Estando a ré em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-severdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL.  Será o presente af ixado e publ icado na forma da lei.
Nadan mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2020.

16 e  17/06
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Talent Marcel Comunicação e Planejamento Ltda.
CNPJ/MF nº 12.258.231/0001-89

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos milhares de reais)
Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração do Resultado

2019 2018
Ativo | Circulante 164.645 157.220
Caixa e equivalentes de caixa 7.939 40.201
Contas a receber 99.043 81.537
Impostos a recuperar 7.082 8.526
Adiantamentos 436 482
Partes relacionadas 50.091 26.448
Despesas antecipadas 54 26
Não circulante 295.732 295.601
Depósitos judiciais 755 607
Imobilizado 6.388 993
Intangível 288.589 294.001
Total do ativo 460.377 452.821

Capital Prejuízo Patrimônio
social acumulado líquido

Saldos em 31/12/2017 223.756 (50.977) 172.779
Lucro líquido do exercício – 22.411 22.411
Destinações: Dividendos propostos – (2.090) (2.090)
Saldos em 31/12/2018 223.756 (30.656) 193.100
Ajuste na aplicação inicial do CPC 
06(R2)/IFRS 16, liquido de impostos – (370) (370)

Saldo ajustado em 01/01/2019 223.756 (31.026) 192.730
Lucro líquido do exercício – 6.363 6.363
Destinações: Dividendos propostos – (1.576) (1.576)
Saldos em 31/12/2019 223.756 (26.239) 197.517

2019 2018
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 6.363 22.411
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com os recursos provenientes das atividades operacionais:
Depreciação e amortização 8.028 5.933
Provisões para bônus e encargos – (2.869)
Provisões para riscos 606 867
Provisões para créditos de liquidação duvidosa (26) –

14.971 26.342
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber (17.480) 126.104
Tributos ativos e passivos 2.534 (4.071)
Adiantamentos 46 (73)
Despesas antecipadas (28) (9)
Depósitos judiciais (148) (283)
Fornecedores (13.695) (140.657)
Receita diferida (2.449) 763

2019 2018
Receita líquida de prestação de serviços 99.545 119.117
Custo dos serviços prestados (52.094) (53.024)
Lucro bruto 47.451 66.093
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com pessoal (9.585) (7.676)
Gerais e administrativas (11.685) (18.210)
Tributárias (468) (327)
Depreciação e amortizações (8.028) (5.933)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 73 3
Resultado operacional antes do resultado financeiro 17.758 33.950
Resultado financeiro líquido
Despesas financeiras (16.406) (16.244)
Receitas financeiras 5.011 4.416
Resultado antes do IRPJ e da contribuição social 6.363 22.122
Imposto de renda e contribuição social – 289
Lucro líquido do exercício 6.363 22.411

2019 2018
Passivo e patrimônio líquido | Circulante 93.055 93.119
Fornecedores 55.739 69.434
Receita diferida 1.542 3.991
Obrigações trabalhistas e sociais 6.867 7.823
Impostos e contribuições a recolher 2.244 1.155
Partes relacionadas 22.040 10.194
Arrendamentos a pagar 3.756 –
Outras contas a pagar 867 522
Não circulante 169.805 166.602
Provisão para riscos 2.208 1.602
Partes relacionadas 165.000 165.000
Arrendamentos a pagar 2.597 –
Patrimônio líquido 197.517 193.100
Capital social 223.756 223.756
Prejuízo acumulado (26.239) (30.656)
Total do passivo e patrimônio líquido 460.377 452.821

João Alberto de Moura Livi – Representante Legal
Antônio Manuel Morgado dos Santos – Contador CRC 1SP 158.408/O-1

2019 2018
Salários e obrigações sociais (956) 103
Outras contas a pagar 345 (912)

(31.831) (19.035)
Recursos líquidos provenientes das (aplicados nas) 
atividades operacionais (16.860) 7.307

Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (574) –
Operações com arrendamento mercantil (1.455) –
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 
investimentos (2.029) –

Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (1.576) (2.090)
Variação de partes relacionadas, líquido (11.797) 14.587
Recursos líquidos provenientes das (aplicados nas) 
atividades de financiamento (13.373) 12.497

(Redução) aumento dos fluxos de caixa do exercício (32.262) 19.804
Caixa e equivalente de caixa:
Saldo no início do exercício 40.201 20.397
Saldo no final do exercício 7.939 40.201
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa 
no exercício (32.262) 19.804

As Demonstrações Contábeis completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP – FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093071-06.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Dietrich e
Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) RONALDO SANTOS SILVA, CPF
053.930.748-32, que lhe foi proposta uma ação pelo Procedimento COMUM CÍVEL por parte de CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando
a cobrança de R$ 5.053,78 (31/08/2018), referente às mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família a
partir de maio de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 05 de junho de 2020.       16 e 17/06

UHE São Simão Energia S.A. – CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Ficam os acionistas desta Companhia convocados para a AGO a ser realizada no dia 23/06/2020, às 8h30min, exclusivamente 
de forma digital, por meio de plataforma a ser disponibilizada pela Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: 
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a destinação 
dos resultados do exercício social; e (3) troca de membros do Conselho de Administração, cujos documentos encontram-se 
à disposição na sede social da Companhia. São Paulo, 13/06/2020. A Administração. (13, 16 e 17/06/2020)

ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.
NIRE 35.300.496.540 - CNPJ/MF Nº 26.381.989/0001-14

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Março de 2020
Data e horário: 30 de março de 2020, às 11h00min. Local: Sede social da companhia na Capital do estado de São Paulo, 
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 01º andar, conjunto 12, sala 03, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. Presença: Acionista re-
presentando a totalidade do capital social, e o Diretor Corporativo, o senhor Edison Martins, nos termos do parágrafo primeiro 
do art. 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Mário
de Queiroz Galvão, como Presidente; e Edison Martins, como Secretário. Convocação: Dispensada a comprovação da 
convocação pela imprensa, conforme artigo 124, §4º da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Anúncios e Documentos: 
Dispensada a publicação dos anúncios previstos no art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a participação 
da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a falta de publicação 
dos anúncios; (ii) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras consolidadas, acompanhadas do Relatório da 
Administração e do parecer dos auditores independentes, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, relativamente ao 

(iii) deliberar a destinação do resultado do exercício social de 
2019. Deliberações: (i) Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária, estes 
consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios, nos termos do parágrafo 4º do art. 133 da Lei das Sociedades por 
Ações; (ii) Prestados os esclarecimentos iniciais necessários, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório 

O Dia SP em 27 de março de 2020, foram examinadas e discutidas, resultando aprovadas pelos presentes, por unanimidade 
e sem quaisquer ressalvas ou restrições; (iii) Foi apurado o prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, no montante de R$ 43.158,65 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo 
aprovada, conforme proposta da administração, a destinação do resultado do exercício à conta de prejuízos acumulados. En-
cerramento e lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário. 
Acionista presente: Galvão Participações S.A., em recuperação judicial (p. Mário de Queiroz Galvão; e p. Edison Martins); 

Mesa: Mário
de Queiroz Galvão - Presidente, Edison Martins - Secretário. JUCESP nº 193.030/20-2 em 01/06/2020.

Apsen Farmacêutica S/A
CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
a se realizar, em primeira convocação, às 14h00 do dia 28 de julho de 2020 e, em segunda convocação às 14:30h, na sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da
administração, orçamento de capital, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019; (c) deliberar acerca da remuneração global da Diretoria para adequação aos parâmetros de mercado; e Em Assembleia Geral
Extraordinária (d) deliberar sobre a proposta de aumento de capital da Companhia, mediante a capitalização de lucros e reservas;
(e) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio para o exercício de 2020; e (f) deliberar sobre a alteração do estatuto
social da Companhia para ajustar a periodicidade de reuniões do Conselho Fiscal e para ajustar e tornar claros os poderes atribuídos aos
Diretores da Companhia para contratação de financiamentos e concessão de garantias. Avisos: 1. Tendo em vista as recomendações e
restrições impostas recentemente pelo poder público em decorrência da pandemia COVID-19, apesar dos documentos a que se refere o
artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os documentos necessários para a aprovação das demais deliberações da ordem do dia estarem
à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, recomendamos que os acessem digitalmente no Portal do
Acionista, como já é de costume. 2. Também em decorrência da pandemia COVID-19, a assembleia poderá ser realizada virtualmente por
meio da ferramenta Microsoft Teams utilizada pela Companhia, ou outra ferramenta que possa substituí-la. Nesse caso, a administração
da Companhia entrará em contato com cada um dos acionistas e/ou seus representantes, por meio de e-mail, em tempo hábil para
informar e organizar referida reunião virtual. São Paulo/SP, 15 de junho de 2020. Renato Spallicci - Diretor Presidente. Renata Farias
Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Controladora Consolidado

Ativo/Circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa – – 7.588 2.230
Contas a receber de clientes – – 8.045 9.129
Estoques – – 22.182 23.055
IR e CS a recuperar 23 23 425 371
Outros impostos a recuperar – – 1.461 1.265
Despesas antecipadas – – 933 1.190
Contas a receber com
 partes relacionadas 39 39 569 398
Outros ativos – – 904 1.074
Ativos não circulantes mantidos
 para venda – – 4.234 27.030

62 62 46.341 65.742
Não circulante
Depósitos judiciais – – 54 46
Outros impostos a recuperar – – 477 380
Contas a receber com partes
 relacionadas – – 705 571
Outros ativos – – 3.227 3.639
IR e CS diferidos – – 2.615 2.475

– – 7.078 7.111
Investimentos 58.802 80.517 – 31
Imobilizado – – 47.704 50.488
Intangível – – 135.440 138.122

58.802 80.517 183.144 188.641
Total do ativo 58.864 80.579 236.563 261.494

Controladora Consolidado
Passivo/Circulante 2019 2018 2019 2018
Fornecedores – – 8.003 9.867
Empréstimos e financiamentos – – 32.126 77.668
IR e CS a recolher – – 1.274 1.801
Outros impostos a recolher – – 9.620 6.426
Salários e encargos – – 7.707 4.291
Contas a pagar com
 partes relacionadas – – 271 308
Obrigações com clientes – – 2.468 6.207
Previsão para contingências – – 341 209
Outras contas a pagar 15 35 6.905 7.540

15 35 68.715 114.317
Não circulante
Empréstimos e financiamentos – – 49.671 4.293
Outros impostos a recolher – – 15.206 11.581
Provisão para desmobilização
  de ativos – – 2.623 3.336
Aquisições societárias a pagar – – 11.250 11.252
IR e CS a recolher – – 2.933 2.007
Contas a pagar com
 partes relacionadas – – 1.071 145
Outras contas a pagar 284 139 1.528 3.258

284 139 84.282 35.872
Patrimônio líquido
Capital social 165.172 165.172 165.172 165.172
Reservas de capital 660 660 660 660
Ajuste de avaliação patrimonial (3.341) (3.341) (3.341) (3.341)
Prejuízos acumulados (103.926) (82.086) (103.926) (82.086)
Participação de acionistas
 controladores 58.565 80.405 58.565 80.405
Participação de acionistas
 não controladores – – 25.001 30.900
Total do patrimônio líquido 58.565 80.405 83.566 111.305
Total do passivo e
 patrimônio líquido 58.864 80.579 236.563 261.494

As demonstrações Financeiras encontram-se à disposição na sede da Companhia

BASEL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.462.140/0001-56

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas e membros do 
Conselho de Administração: A Diretoria da Basel Participações S.A. 
(“Companhia”) em cumprimento às determinações legais aos membros  
do Conselho de Administração e aos seus acionistas, apresenta o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas  
ao ano de 2019, bem como o Parecer dos Auditores Independentes.  

A Companhia, como empresa de participação, tem como sua principal fonte 
de resultado o reconhecimento de ganhos ou perdas nas sociedades em 
que participa, tendo, atualmente, como único ativo, a participação direta na 
Empresa Brasileira de Agregados Minerais S.A. (“EBAM”) que, por sua vez, 
tem como fonte de resultado o reconhecimento de ganhos ou perdas de 
sociedades minerárias nas quais possui participação. Durante o ano de 

2019, a Companhia se dedicou em apoiar o processo de expansão e
melhorias de sua investida de modo a estabelecer um crescimento
sustentável de longo prazo.

São Paulo, 26 de maio de 2020

Diretor de Relações com Investidores
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Reserva 
de capital

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Prejuízos 

acumulados

Total atribuído 
aos acionistas 

da controladora

Participação dos 
acionistas não 
controladores

Patrimônio 
líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2018 165.172 660 (3.278) (67.409) 95.145 34.636 129.781
Transações com acionistas não controladores – – (63) – (63) 197 134
Outros resultados abrangentes – – – – – 42 42
Prejuízo do exercício – – – (14.677) (14.677) (3.975) (18.652)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 165.172 660 (3.341) (82.086) 80.405 30.900 111.305
Transações com acionistas não controladores – – – – – (144) (144)
Prejuízo do exercício – – – (21.840) (21.840) (5.755) (27.595)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 165.172 660 (3.341) (103.926) 58.565 25.001 83.566

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS Controladora

2019 2018

Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (125) (106)
Resultado antes das receitas e
 despesas financeiras e impostos (125) (106)

Receitas financeiras – 1

Despesas financeiras – (1)

Resultado financeiro – –
Participação em empresas investidas avaliadas
 pelo método de equivalência patrimonial (21.715) (14.571)

Resultado antes dos impostos (21.840) (14.677)

Prejuízo do exercício (21.840) (14.677)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS Consolidado
2019 2018

Receitas líquidas de vendas 91.413 84.618
Custos dos produtos vendidos (74.035) (66.813)
Lucro bruto 17.378 17.805
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (20.739) (15.944)
Despesas comerciais (2.473) (3.396)
Outras receitas e despesas (9.400) (1.051)
Resultado antes das receitas e
 despesas financeiras e impostos (15.234) (2.586)
Receitas financeiras 869 1.813
Despesas financeiras (13.120) (16.574)
Resultado financeiro (12.251) (14.761)
Resultado antes dos impostos (27.485) (17.347)
Imposto de renda e contribuição social correntes (250) (1.088)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 140 (217)
Prejuízo do exercício (27.595) (18.652)
Atribuível a
Acionistas controladores (21.840) (14.677)
Acionistas não controladores (5.755) (3.975)

(27.595) (18.652)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo do exercício (21.840) (14.677) (27.595) (18.652)
Outros resultados abrangentes – – – 42
Total do resultado abrangente
 do exercício (21.840) (14.677) (27.595) (18.610)
Atribuível a
Acionistas controladores (21.840) (14.677) (21.840) (14.677)
Acionistas não controladores – – (5.755) (3.933)

DEMONSTRAÇÕES DO 
FLUXO DE CAIXA

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (21.840) (14.677) (27.595) (18.652)
Depreciação e amortização – – 9.831 10.544
IR e CS diferidos – – (140) 217
Equivalência patrimonial 21.715 14.571 – –
Baixa de mais-valia do intangível – – 9.442 –
Provisão para perdas esperadas – – (795) (156)
Provisão para contingências – – 341 –
Provisão de juros sobre empréstimos – – 7.068 7.068

(125) (106) (1.848) (979)
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes – – 1.879 1.320
Estoques – – 873 (4.610)
IR, CS a recuperar – (1) – (1)
Outros impostos a recuperar – – (346) 5.331
Despesas antecipadas – – 258 (499)
Depósitos judiciais – – (8) 17
Outros ativos – – 580 (51)
Fornecedores – – (1.864) 2.180
IR, CS e outros impostos a recolher – – 7.384 4.735
Salários e encargos sociais – – 3.416 (1.000)
Outras contras a pagar 125 21 (7.032) (261)
Caixa proveniente das (usado nas)
 atividades operacionais – (86) 3.292 6.182
IR e CS pagos – – (161) (1.251)
Juros de empréstimos pagos – – (2.495) (2.495)
Caixa líquido proveniente das (usado nas)
 atividades operacionais – (86) 636 2.436
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado – – (4.252) (13.512)
Recebimento de ativos disponíveis
 para venda – – 13.353 –
Investimento em controladas – – (112) –
Aquisição (redução) de intangível – – (115) 8.705
Caixa líquido proveniente das (usado nas)
 atividades de investimentos – – 8.874 (4.807)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes de novos
 empréstimos e financiamentos – – – 2.118
Pagamento de empréstimos
 e financiamentos - principal – – (4.737) (2.258)
Recebimentos de partes relacionadas – – 890 –
Pagamentos com partes relacionadas – – (305) (863)
Aumento de Capital – – – 176
Caixa líquido usado nas atividades
 de financiamento – – (4.152) (827)
Aumento (redução) de caixa e
  equivalentes de caixa no exercício – (86) 5.358 (3.198)
Demonstração do aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício – 86 2.230 5.428
Caixa e equivalentes de caixa no final
 do exercício – – 7.588 2.230
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa no exercício – (86) 5.358 (3.198)

A  Diretoria Ronney Donizete Fernandes - CRC - 1SP 286064/O-3

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

COLISÃO:  2008  2017 2 206:  2004   2004 207   2011 308 2012 2013 A3   2017 ARGO 2019 2020 ASX  2011 ATEGO  2009 2 BIZ: 2012 2013  2006 2007 BLAZER  2011 BORA  2001 C 100  2005 2
C3: 2016 2017   2015 C3 AIRCROSS 2010 2011 C3 PICASSO 2011 2012 C4 2009 2010 CAPTIVA  2010 CB 250 F  2018 CB 650 F 2014 2015 CBR 1000RR 2006 2007 2 CBX 250:  2005   2005 5 CELTA:
2014 2015   2009  2000 2001   2002  2007 2008 2 CG 125: 2014 2015   2012 2 CG 150:  2010   2006 CG 160  2016 2 CHEVETTE:  1987  1987 1988 CLASSE C 2015 2016 CLASSE CLA  2014 CLASSE
GL  2014 CLASSE GLC COUPE  2017 CLIO 2000 2001 COBALT  2012 6 COROLLA: 2010 2011  2002 2003  2003 2004   2003   1999  2016 2017 CORSA  2006 CRONOS  2020 CRUZE  2018 2019 CR-
V 2010 2011 CRYPTON  2011 DUCATO  2011 2012 ECOSPORT 2006 2007 ELANTRA 2014 2015 ESCORT  1995 EXPERT 2019 2020 F 850 2019 2020 2 FAZER:  2007   2007 FH  2013 4 FIESTA:
2018  2003 2004  2012 2013  2010 2011 2 FIT:  2017   2016 5 FOX: 2010 2011  2011 2012  2007 2008  2009 2010   2005 FRONTIER   2015 4 GOL: 2014 2015  2011 2012   2005   1997 2 GOLF:
2005 2006  2017 2018 GRAND SIENA 2012 2013 2 HB20: 2013 2014   2015 2 HILUX:  2018   2006 INTRUDER 250  2002 2 KA: 2008 2009  2015 2016 KANGOO 2017 2018 KWID 2019 2020
LEAD 110 2009 2010 MARCH  2016 MOBI 2018 2019 MONTANA 2012 2013 2 MT-03: 2018 2019  2019 2020 NC 750X  2017 NMAX  2017 5 ONIX:  2016   2014   2016   2019   2018 8 PALIO:
1998  2007 2008  2013 2014   2013  2003 2004   2007  2005 2006  2009 2010 PARATI 2004 2005 PCX  2017 2 PICANTO:  2012   2011 POLO  2003 PRISMA  2012 R 1200  2018 R 1250 2019 2020
RANGER   2001 3 S10: 2018 2019  2001 2002  2009 2010 SANDERO  2018 3 SAVEIRO:  2013  2015 2016  2013 2014 SCENIC  2001 4 SIENA:  2005  2011 2012  2011 2012  2013 2014 SPACEFOX
2013 2014 SPIN 2015 2016 STILO 2006 2007 2 STRADA:  2013  2013 2014 TIGER 2014 2015 TIGUAN 2010 2011 TORO 2018 2019 TUCSON 2011 2012 6 UNO:  2009  2013 2014  2010 2011
2004 2005   2010  2003 2004 UP 2015 2016 3 VECTRA: 2008 2009   2011   2000 2 VOYAGE: 2011 2012  2016 2017 XRE 300  2014 XSARA PICASSO  2005 XTZ 250 2019 2020 2 YBR 125:  2004
YBR 125 2003 2004 ENCHENTE:  SAVEIRO  2015 2016 ROUBO/FURTO:  NXR 160  2019

Nº dos Chassis:  1G112517 Recortado 1J198200 Recortado 1J201981 Recortado 1J262120 Normal 1M221984 Recortado 2C402377 Recortado 2G173867 Recortado 2M010426 Recortado 38509617
Recortado 38514829 Recortado 3P043251 Recortado 40029298 Recortado 40051132 Recortado 42362255 Recortado 44521353 Recortado 48137110 Recortado 48535473 Recortado 4B012771 Recortado
4B033536 Recortado 53154132 Normal 54099580 Recortado 54645904 Recortado 5B511560 Recortado 5P133018 Recortado 5R029922 Recortado 5R031320 Recortado 5R052726 Recortado 5T072875
Recortado 62611404 Recortado 64011785 Recortado 66030841 Recortado 6B198438 Recortado 6R848942 Recortado 70047910 Recortado 70048573 Recortado 72973531 Recortado 73053913 Recortado
78801271 Recortado 7M300012 Recortado 7R008658 Recortado 84044444 Normal 85124734 Recortado 8G152796 Recortado 96245740 Normal 9B043322 Recortado 9B214160 Recortado 9b668231
Recortado 9G292395 Normal A4002623 Normal A4283306 Recortado A6450018 Recortado AC437702 Recortado AG500087 Recortado AR004135 Recortado AR034954 Recortado AS606209 Normal
B0018731 Recortado B4069150 Normal B5143728 Normal B6463201 Normal B8145463 Recortado BB074828 Normal BB312928 Recortado BB554070 Recortado BC444811 Recortado BG501860 Normal
BT142852 Recortado BW015786 Normal BZA04098 Normal c2078057 Normal C2234347 Normal C2242386 Normal C4084765 Normal CB022976 Recortado CB328961 Normal CB548101 Recortado
CG408540 Normal CP009149 Normal CR504986 Recortado CT032869 Normal CT226438 Normal D3005091 Normal D4022369 Normal D7630507 Normal D8399460 Recortado DB176621 Normal
DE802563 Normal DG015833 Normal DP217179 Normal DR002310 Recortado E0506456 Normal E2189566 Normal E4034337 Recortado E6078016 Recortado E7758244 Recortado EA390335 Normal
EG306800 Recortado EN093527 Normal EP060400 Normal EP184269 Normal ER020693 Normal FB534823 Recortado FG324050 Normal FJ907688 Normal FM673172 Recortado FP154082 Normal
FP446824 Normal FR000719 Normal FR101888 Recortado FU245419 Recortado G8302619 Recortado GB120844 Normal GB202358 Normal GG195627 Recortado GG244475 Normal GP006944 Normal
GP070805 Recortado GR139275 Recortado GR504257 Normal GT531002 Normal GZ233822 Recortado H0010177 Normal H0066173 Normal H4000512 Normal HB043593 Normal HB520797 Recortado
HC113146 Recortado hc152637 Recortado HF237957 Normal HR000174 Normal HR201263 Normal HT059380 Recortado HZ221943 Normal J3178685 Normal JB278280 Normal JB611057 Normal
JJ282699 Recortado JL081203 Normal JM752776 Recortado JR005093 Normal JZG05808 Normal K0000842 Normal KC440808 Normal KG399797 Recortado KKC31928 Recortado KR113722 Recortado
KR229042 Normal KY586662 Normal L0001102 Normal L0010493 Normal LA002393 Normal LJ996534 Normal LU088493 Normal LYK15205 Normal LZM33333 Normal LZM53655 Normal SB720140
Recortado VA133303 Recortado VA913867 Recortado W0623962 Recortado X5503112 Recortado YB175617 Recortado

164 veículos

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula:  20/315-L - Jucepar

ONLINE

LEILÃO dia 16/06/2020

TERÇA-FEIRA
Leilão 14:45hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO

ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM

DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
11 3651-8800

www.donhaleiloes.com

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III - JABAQUARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000802-91.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juíz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a FERNANDA SANTANA SILVA, Brasileiro, Casada, Auxiliar de Laboratório, RG 59.135.157-2, CPF 
088.995.424-06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.097,05, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2020. 

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

RUAN RIBEIRO BATISTA E BEATRIZ SANTOS DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM ITAPECERICA
DA SERRA, SP, NO DIA 28/06/2001, FILHO DE FERNANDO BATISTA E DE DANIELA RIBEIRO DA CRUZ. ELA, DE NACIONALIDADE , , , NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 01/10/1995, FILHA DE ANTONIO PANTALEÃO DA SILVA E DE KARINA DOS SANTOS SILVA.

LUCAS MIRANDA DE SOUZA E KELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CONSULTOR FINANCEIRO,
SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/09/1999, FILHO DE EUFRASIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO E DE CASSIA DE MIRANDA SOUZA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/11/1999, FILHA DE JOSÉ DEMOCRITO DO
NASCIMENTO E DE ROSANETE BERNARDINO DO NASCIMENTO.

CARLOS HENRIQUE JOSÉ MARTINS DE ALMEIDA E CIBELE GOMES DE SANTANA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SEGURANÇA,
DIVORCIADO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ, NO DIA 17/11/1967, FILHO DE JOAQUIM DE ALMEIDA E DE AURORA MARTINS DE ALMEIDA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SANTOS, SP, NO DIA 23/06/1970, FILHA DE MANOEL IGNACIO DE SANTANA E
DE IVANI GOMES DE SANTANA.

IGOR PEREIRA SOBRAL E SABRINA OLIVEIRA COELHO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, EMPACOTADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 01/11/2000, FILHO DE JURANDI DOS SANTOS SOBRAL E DE CLEIDE PEREIRA SOBRAL. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/05/2004, FILHA DE DAVID CORDEIRO COELHO E DE SHEILA EVA OLIVEIRA DE ARAÚJO.

ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO E ROSELI ALVES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO
EM RECIFE, PE, NO DIA 14/04/1985, FILHO DE ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO E DE CLAUDIA MARIA PAULO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/10/1979, FILHA DE E DE EDITE ALVES DA SILVA.

COSME OLIVEIRA DIAS E ANA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA,
SOLTEIRO, NASCIDO EM BARRA DO ROCHA, BA, NO DIA 07/01/1983, FILHO DE E DE NILZETE OLIVEIRA DIAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/11/1976, FILHA DE MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO E DE IVANICE RAFAEL SILVA DO
NASCIMENTO.

EDSON GAVASSA JUNIOR E LARISSA DE OLIVEIRA KLEIN. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 24/07/1999, FILHO DE EDSON GAVASSA E DE RAQUEL ELITA BORGES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/12/1998, FILHA DE ISAC REIMBERG KLEIN E DE NANCI CARDOSO DE OLIVEIRA KLEIN.

NELSON AUGUSTO RABELO JUNIOR E JENNIFER DO CARMO BERTOLINO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AÇOUGUEIRO, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/03/1992, FILHO DE NELSON AUGUSTO RABELO E DE RUTE SOARES PEREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/01/2004, FILHA DE JOSENALDO CAMPOS BERTOLINO E DE IVANEIDE
DO CARMO ANTONIO.

ANGELO GABRIEL FARIAS DA SILVA E NATHALIA LOPES MARCINEIRO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/03/2002, FILHO DE JOSÉ SOARES DA SILVA E DE MARLENE BEZERRA DE FARIAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM COTIA, SP, NO DIA 06/11/2000, FILHA DE E DE ROSANA LOPES MARCINEIRO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004229-78.2017.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA ZENILDE TORRES BARBOSA, RG
003274, CPF 149.874.491-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Paulo Giovani Simões Oliveira-ME, alegando em síntese: que o requerente é administrador do imóvel situado
na Rua Serra de Luís Gomes, 189, casa 02, Vila Itaim, São Paulo, que foi alugado à requerida em 10/10/2016,
não tendo a mesma cumprido com as obrigações contratuais, foi promovida ação de despejo, convertida em
cobrança, por ter a requerida desocupado o imóvel, restando o débito no valor de R$ 7.517,54. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J – 16 e 17/06
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016357-70.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc.  
Faz Saber a Unibras Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ 54.901.327/0001-63, na pessoa de seu representante 
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, 
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 10.478,48 (30/11/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao 
débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Avenida Jornalista Paulo Zingg, nº 929, Jardim Jaraguá,  
São Paulo/SP (cliente nº 10010340 - instalação nº MTE0010690), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a 
todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. 

conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2020.          B - 13 e 16

FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 4ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1003319-71.2019.8.26.0008. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARIANA DALLA BERNARDINA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a EMILÉIA ALBINO DE SOUZA, brasileira, RG 22.764.828-6, CPF 857.098.169-49, que lhe foi
proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de NEUZA BELLAPARTE
NAVARRO, alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 14.175,36, referente aos alugueis
vencidos em 05/02/2019 e 05/03/2019, bem como IPTU proporcional e água do imóvel situado à Rua
Pinhalzinho, 370, baixos, Tatuapé, São Paulo/SP, não quitados pela executada. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para, no prazo de 03
(três) dias , que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a dívida no valor de R$
14.175,36 (em março/2019), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento (art. 829 do
Novo Código de Processo Civil). Fica ainda INTIMADO  para indicação de bens passíveis de penho-
ra, sua localização e valores respectivos (art. 774, V, NCPC), bem como para eventual oposição de
EMBARGOS (art. 915, NCPC), ficando ciente de que desde já resta deferido o pagamento parcelado
do débito, na forma disposta no art. 916 do Novo Código de Processo Civil. No caso de não oposição
de embargos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução,
ficando reduzidos à metade no caso de pagamento integral do débito (art. 827, caput e § 1º do NCPC).
Prazo para EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não
havendo interposição de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
CURADOR ESPECIAL  (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2020.

16 e  17/06

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 22ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - sala 915 - Gabinetes: salas 903 e 909 - Ramais: 6172
e 6173 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171 6183,São Paulo-SP - E-mail:
sp22cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1062628-38.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ABEL ROSATO (CPF 337.902.998-
04), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PLAZA I E II lhe move ação de PROCE-
DIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento do débito de R$2.801,63
(julho/2019) a ser atualizado e acrescido de custas, honorários e demais cominações
legais, referente a taxas condominiais vencidas, além das que se vencerem no
curso desta, relativas ao apartamento nº 192, bloco B, do Edifício Plaza II, situado
na R. Dr. Plinio Barreto, nº 141, Bela Vista, São Paulo/SP. Estando o réu em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2020.

16  e  17/06
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Estudo mostra que coronavírus já
circulava no país antes do isolamento

PÁGINA 8 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2020

Lembre sempre de lavar as mãos

AUTORIZAÇÃO
A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultu-

ra, publicou a Portaria nº 21, que determina o pagamento do be-
nefício do Garantia-Safra e encerra o período 2018/19. Neste
mês de junho receberão o pagamento total de R$ 70 milhões
totalizando, 82.677 agricultores de 102 municípios de Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e
Rio Grande do Norte. O pagamento do benefício do Garantia-
Safra será realizado integralmente em parcela única de R$ 850,00.

ORGÂNICOS
O Ministério da Agricultura, lançou a 16ª Campanha Anual de

Promoção do Produto Orgânico. Realizada desde 2005, a edição
deste ano da campanha tem como slogan “Tem alimento saudável
perto de você - Alimento Orgânico, melhor para vida”.

ASSISTÊNCIA
Foi comemorado os 30 anos da Associação Brasileira das

Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Asbraer), e contou com a participação virtual da ministra Tereza
Cristina, da Agricultura. A ministra destacou a importância da
assistência técnica para os agricultores brasileiros.

JUNINOS
Produtos Juninos do Agro SP; tecnologia garante variedades

de milho de alta qualidade no Estado: curau, pipoca, pamonha,
cuscuz, canjica, bolo, diversos quitutes típicos que enchem os
olhos e a boca d’água nas festas juninas paulista, têm origem no
milho, produzido em São Paulo com alta qualidade. Em 2019, o
Estado produziu 5.189.573,69 toneladas de milho.

TRIBUTÁRIA
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) realizou reunião,

por videoconferência, para dar início ao debate sobre a Reforma
Tributária. Segundo o presidente da FPA, deputado Alceu Morei-
ra (MDB-RS) cada vez que se faz uma rodada de discussões so-
bre o tema, mais se entende da simplificação do processo. 

PLANEJAMENTO
O Brasil terá a oportunidade de assumir, após a pandemia, sua

condição de fornecedor sustentável de alimentos, bioenergia e
agroprodutos para o mundo. No entanto, é necessário que o País
realize um planejamento estratégico, na opinião do diretor da
Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), Marcos Fava Neves.

CONECTIVIDADE
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

debateu a importância da conectividade no campo durante semi-
nário sobre a importância das redes privativas para o sucesso da
tecnologia 5G no país, realizado por videoconferência. A luta é
levar conectividade ao meio rural.

REPUTAÇÃO
A Embrapa é a marca/organização com a melhor reputação

perante os consumidores brasileiros, numa avaliação que envol-
veu 16 notórias marcas institucionais e comerciais vinculadas ao
negócio agrícola nacional. A pesquisa foi feita, pela empresa de
consultoria On Global Strategy.

RECORDE
O 9º Levantamento da Safra 2019/2020, divulgado pela Com-

panhia Nacional de Abastecimento (Conab), confirmou o cresci-
mento recorde da produção de grãos no país, estimada em 250,5
milhões de toneladas, ou seja, ou 8,5 milhões de t (3,5%) a mais
do que o colhido em 2018/19. 

CRIANÇAS
Nos Estados Unidos, enquanto a nação reabre, o secretário

de Agricultura, Sonny Perdue, anunciou uma extensão nacional e
flexibilidade para os programas de nutrição infantil do USDA.
Isso permite os parceiros locais, fazerem horas extras servindo
refeições gratuitas para todas as crianças independentemente de
onde moram - pelo restante do verão e durante a crise de saúde.

TRIGO
A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) pro-

moveu, uma videoconferência para discutir a Política Nacional
do Trigo e os números da safra 20/21 do grão no Brasil, Paraguai
e Uruguai. O evento online, que reuniu representantes da cadeia,
debateu o cenário do trigo no país, ressaltando a importância da
adoção de medidas que estimulem a produção do grão, visando
reduzir a dependência externa.

CANA
A quantidade de cana processada no Centro-Sul atingiu 42,21

milhões de toneladas na segunda quinzena de maio. O resultado é
4,74% inferior às 44,30 milhões registradas no mesmo período
de 2019. No acumulado da safra 2020/2021 até 1 de junho, a
moagem alcançou 144,82 milhões de toneladas, contra 128,97
milhões contabilizadas em igual período do ciclo anterior – cres-
cimento de 12,29%. 

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulis-

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

Um estudo que envolveu pes-
quisadores do Brasil e do Reino
Unido mostra que o novo coro-
navírus (covid-19) já circulava
no país antes da adoção de me-
didas de isolamento social.
Para fazer a análise, o grupo
identificou 427 genomas do
vírus no Brasil a partir dos da-
dos de 7,9 mil amostras de la-
boratórios públicos e priva-
dos. O trabalho foi publicado
na plataforma medRxiv e ain-
da não passou pela revisão da
comunidade científica.

O estudo identificou que en-
tre 22 e 27 de fevereiro, três ti-
pos do vírus, provavelmente vin-
dos da Europa, estavam presen-

tes no país e conseguiram se es-
tabelecer antes das medidas para
restringir o contágio. O primei-
ro caso no Brasil foi confirma-
do em São Paulo, no dia 24 de
fevereiro, em um homem que
tinha voltado de viagem à Itália.
As primeiras medidas de isola-
mento social só foram adotadas
no estado a partir de 16 de mar-
ço, e a quarentena, com fecha-
mento dos serviços não essen-
ciais, em 24 de março.

O trabalho também mostra
que as medidas de isolamento
social conseguiram reduzir a dis-
seminação da doença no país.
Para avaliar esse impacto, os
pesquisadores cruzaram o núme-

ro de mortes diárias com dados
sobre o deslocamento da popu-
lação fornecidos pela empresa
de geolocalização InLoco e pelo
Google.

Apesar dos efeitos positivos
da quarentena, o estudo mostra
que com a queda na adesão ao
isolamento social em São Pau-
lo, houve também um aumento
na velocidade de transmissão da
doença.

A pesquisa mostra ainda que
as viagens dentro do Brasil tive-
ram um papel importante para
que o coronavírus circulasse
entre as diferentes regiões do
país. Segundo o artigo, as “alta-
mente populosas e bem conec-

tadas áreas urbanas do Sudeste
agem como principais fontes de
exportação do vírus dentro do
país”, apontam os pesquisadores
após analisar também as distân-
cias médias das viagens de avião
no período da pandemia.

Assinam o trabalho pesqui-
sadores ligados a 44 institui-
ções no Brasil e no Reino Uni-
do. Entre eles, está o grupo do
Instituto de Medicina Tropical da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo e da Uni-
versidade de Oxford, da Inglater-
ra, que em fevereiro fizeram o
primeiro sequenciamento gené-
tico do coronavírus na América
Latina. (Agencia Brasil)

Aneel prorroga até 31 de julho
proibição de corte de energia elétrica
A Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel) prorrogou
até o fim de julho a proibição do
corte de energia elétrica dos
consumidores inadimplentes re-
sidenciais urbanos e rurais. A
proibição do corte de energia
por 90 dias foi aprovada pela
agência no fim de março, com
validade também para os servi-
ços considerados essenciais no
enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus. Com a deci-
são de segunda-feira (15), a me-
dida, que perderia validade na
próxima semana, ficará em vigor
até o dia 31 de julho.

Ao justificar a prorrogação,
a diretora da Aneel Elisa Bastos
Silva, relatora do processo, ar-
gumentou que, na maior parte
dos estados, continuam as ações
de isolamento social e de res-
trição à circulação e aglomera-

ção de pessoas para evitar a pro-
pagação da covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus.

Segundo a relatora, os efei-
tos da pandemia no setor elétri-
co levaram a um aumento da
inadimplência dos consumidores
e à redução do mercado das dis-
tribuidoras, em virtude da dimi-
nuição na atividade econômica e
da necessidade de manutenção do
serviço. Elisa disse, entretanto,
que a norma aprovada pela agên-
cia prevê que, se após o prazo
determinado a dívida persistir, a
energia será cortada. As distri-
buidoras deverão avisar os con-
sumidores com antecedência.

“Feitas essas ressalvas, a pro-
posta é que, a partir de 1º de
agosto, a distribuidora volte a
efetuar a suspensão do forneci-
mento por inadimplência”, dis-
se Elisa, em seu voto.

Seundo a diretora da Aneel,
a exceção fica por conta das uni-
dades “onde existam pessoas
usuárias de equipamentos de au-
tonomia limitada, vitais à pre-
servação da vida humana e depen-
dentes de energia elétrica; as das
subclasses residenciais de bai-
xa renda, enquanto durar a con-
cessão do auxílio emergencial;
aquelas em que a distribuidora
suspender o envio de fatura im-
pressa sem a anuência do con-
sumidor; e nos locais em que não
houver postos de arrecadação em
funcionamento, o que inclui ins-
tituições financeiras, lotéricas,
unidades comerciais convenia-
das, entre outras, ou em que for
restringida a circulação das pes-
soas por ato do poder público
competente”.

Além de prorrogar a proibi-
ção do corte no fornecimento de

energia elétrica, a Aneel am-
pliou até 31 de julho o prazo para
que as distribuidoras de energia
sejam autorizadas a suspender o
atendimento presencial, a sus-
pensão da entrega da fatura men-
sal impressa no endereço dos
consumidores e a permissão
para que as distribuidoras reali-
zem a leitura de consumo em
horários diferentes do usual ou
mesmo a suspensão da leitura.

Ao adotar a suspensão da en-
trega da fatura impressa, as dis-
tribuidoras deverão enviar fatura
eletrônica ou o código de barras
aos consumidores, por meio de
canais eletrônicos ou disponibi-
lizá-las em seu site ou aplicativo.
Na hipótese de suspensão da lei-
tura do consumo, o faturamento
será feito com base na média
aritmética do consumo nos últi-
mos 12 meses. (Agencia Brasil)

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, André Men-
donça (foto), pediu  na segunda-
feira (15) abertura de inquérito
para apurar a conduta dos respon-
sáveis pela publicação de uma
charge que usa a suástica nazista
para se referir ao presidente Jair
Bolsonaro. Em nota, o ministé-
rio informou que a imagem foi
postada na rede social do jorna-
lista Ricardo Noblat.

A investigação foi solicitada
à Polícia Federal (PF) e à Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) com base no Artigo 26 da
Lei de Segurança Nacional. O
dispositivo prevê pena de um a
quatro anos de reclusão para
quem caluniar ou difamar o pre-
sidente da República, o do Se-
nado Federal, o da Câmara dos
Deputados ou o do Supremo Tri-
bunal Federal, “imputando-lhes
fato definido como crime ou
fato ofensivo à reputação”.

Após a divulgação da nota, o

Ministro pede abertura de
inquérito para apurar
ofensa a Bolsonaro

jornalista postou uma publica-
ção no Twitter sobre o assunto:
“Depois do inquérito das fake
news, os bolsonaristas se con-
verteram em defensores da li-
berdade de expressão. Como se
uma coisa tivesse a ver com a
outra. Em todo caso, espero que
eles me socorram se eu for pro-
cessado por ter reproduzido
uma charge que desagradou ao
presidente.”

“O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, André Men-
donça, solicitou à Polícia Fede-
ral e à Procuradoria-Geral da
República, nesta segunda-feira
(15), abertura de inquérito para
investigar publicação reproduzi-
da no Twitter @BlogdoNoblat,
com alusão da suástica nazista ao
presidente Jair Bolsonaro. O pe-
dido de investigação leva em con-
ta a lei que trata dos crimes con-
tra a segurança nacional, a ordem
política e social, em especial seu
art. 26.” (Agencia Brasil)

Operadores de turismo só
veem recuperação em 2021,

aponta pesquisa
Relatório da Rede Brasilei-

ra de Observatórios de Turismo
(RBOT), sistematizado pelo
Observatório de Turismo, da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), revelou que preponde-
ra no setor a perspectiva de que
baixas financeiras provocadas no
contexto da pandemia da covid-
19, sejam recuperadas somente
no ano que vem. A avaliação foi
manifestada 51% das 4.921 pes-
soas consultadas pela sondagem.

 Os participantes abrangeram
profissionais atuantes de diver-
sas áreas ligadas ao turismo,
como hospedagem, alimenta-
ção, agências, operadoras de tu-
rismo e produtoras de eventos,
além de representantes de pre-
feituras e associações. Ao todo,
15 estados foram contemplados
pelo levantamento, o primeiro
feito pela RBOT, e que deverá ter
os números atualizados.

O estudo, intitulado Sonda-
gem empresarial dos impactos
da Covid-19 no setor de turis-
mo do Brasil, também mostra

que 12% imaginam que a melho-
ra deve demorar para chegar, vin-
do apenas depois de 2021. Ain-
da menos otimista, uma parcela
de 3% afirma que o prejuízo é
irreversível, ou seja, que não irá
conseguir se restabelecer, inde-
pendentemente do prazo estima-
do. No total, quase um quinto,
19%, se mantém mais confiante
e espera uma virada já para o se-
gundo semestre deste ano.

Após analisar as respostas
encaminhadas, os pesquisadores
concluíram que o maior impacto
se deu em abril. Naquele mês, a
queda no faturamento dos empre-
sários variou entre 75% e 100%,
de modo geral, índice atingido
devido ao fechamento de negó-
cios ou à implementação de me-
didas de quarentena, que levou à
suspensão das atividades.

Sem dinheiro em caixa, o
que levou empresários a recor-
rer a empréstimos, muitos deles
não viram outra saída, senão en-
colher o quadro de funcionári-
os.  (Agência Brasil)

Com 75% dos municípios afetados,
Paraná tem cenário de alerta

O Paraná registra indicado-
res preocupantes no início da
semana em que deve alcançar
a marca de 10 mil pessoas in-
fectadas pelo novo coronaví-
rus (Sars-Cov-2): aumento no
número de casos e de óbitos,
recorde no número de inter-
nados, 51% de taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI exclu-
sivos para enfrentar a doen-
ça, queda na faixa etária média
dos diagnosticados e mais de
75% das cidades com registros
da Covid-19.

Ao mesmo tempo o Estado
mantém a menor taxa de incidên-
cia de casos por 100 mil habi-
tantes do País e a quarta menor
taxa de mortalidade dentro da
mesma regra populacional, atrás
apenas de Mato Grosso do Sul,
Minas Gerias e Santa Catarina.
O Paraná tem a 12ª maior taxa
de letalidade (proporção entre o
número de mortes e o número
total de doentes) do País, com
3,4%, ao lado de Alagoas.

O Estado chegou a 95 dias de

pandemia (desde os primeiros
casos, em 12 de março) com
9.583 casos e 326 óbitos, de
acordo com o boletim epidemi-
ológico publicado no domingo
(14) pela Secretaria de Estado da
Saúde. A doença já atingiu 302
cidades no Paraná.

A análise da semana epide-
miológica 24 (07 a 13 de junho)
mostra que a média diária de ca-
sos e de óbitos aumentou em
relação à semana 23 (31 de maio
a 06 de junho). A média de no-
vos casos por dia foi de 384 na
semana 24, 301 na semana 23 e
213 na semana 22. A de óbitos
foi de 10,1 na semana passada,
8,8 na semana anterior e 4,1 na
última semana de maio.

A circulação do novo coro-
navírus aumentou 27% no Para-
ná na última semana. A diferen-
ça é entre os 2.111 casos da se-
mana epidemiológica 23 e os
2.691 da semana 24. No mesmo
quadro houve aumento de 13%
no número de óbitos, de 62 para
70. A pesquisa da semana epide-

miológica leva em consideração
a data do diagnóstico do caso ou
do óbito e é alterada com frequ-
ência nos boletins conforme a
identificação de novos registros.

As macrorregiões que regis-
traram maior quantidade de ca-
sos novos foram Norte (48%),
Leste (27%) e Noroeste (23%).
A primeira pulou de 389 para
574 novos casos em sete dias, a
segunda de 814 para 1.035 e a
terceira de 306 para 377. A in-
cidência aumentou 17% na re-
gião Oeste, de 602 diagnostica-
dos com a doença para 705.

Entre a semana 22 (de 34 a
30 de maio) e a semana 23 hou-
ve crescimento de 42% no nú-
mero de casos, e a maior inci-
dência foi na região Noroeste
(54%). O número de casos vem
aumentando desde a semana 19
(03 a 09 de maio) e o de óbitos
desde a semana 22.

Uma análise sobre a evolu-
ção diária dos casos e óbitos no
mesmo período mostra aumen-
to inferior de casos diagnostica-

dos (23,9%), de 2.129 (semana
23) para 2.638 (semana 24), e
crescimento superior (53,8%)
em relação às mortes, de 52
para 80. Esse índice é a base
dos informes epidemiológi-
cos no Paraná e leva em con-
sideração a quantidade de con-
firmações em 24 horas.

Nesse indicador, a média
de novos casos por dia ficou
em 376 na semana passada,
contra 304 nos sete dias ante-
riores. Foram 11,4 mortes por
dia na semana 24, contra 7,4
na semana 23.

Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, o Paraná tem a
menor taxa de incidência do
novo coronavírus do País, índi-
ce que se mantém há algumas
semanas. O coeficiente parana-
ense é de 83,8, contra 125,4 da
Região Sul e 412,9 do Brasil. A
taxa de mortalidade sobre a mes-
ma base populacional é de 2,9
no Paraná,  mesma da Região
Sul e distante do indicador naci-
onal, de 20,6.(AENPR)


