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5ª VC – Regiojnal Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012672-
29.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRA 
BOLANT MATOBA ROSA (CPF 217.529.418-88) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$2.039,50 (Jul/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1069573-51.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) RODRIGO NAPOLEAO DA SILVA, Casado, RG 42.784.570-1, CPF 338.514.428-
06, com endereço à Avenida Inacio Dias da Silva, 8, Jardim Santa Edwiges (capela do Socorro), CEP 
04913-180, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte 
de VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, em virtude do trânsito em julgado da sentença, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para que pague o valor de R$ 18.848,00 (atualizado até outubro de 2018), 
no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), devidamente atualizado até a data do pagamento. Transcorrido 
o prazo de 15 dias sem pagamento, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para impugnação ( 
art. 525 do CPC), independentemente de nova intimação ou de certificação nos autos. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007798-
09.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PAULA SOUZA SANTOS, Brasileira RG 52168870-X, CPF 937.375.805-53, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, para o recebimento de 
R$ 8.773,52 (Out/2016), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativos a 
mensalidades de Janeiro a Agosto de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo 

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; 1.2. destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de 
dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 1.3. fi xação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/
leasing.aspx) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à 
Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) 
acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última 
consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; 
(iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos 
diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir 
desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme disponibilizados 
site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/leasing.aspx) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores acionistas que se encontram 
disponíveis na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 
3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2018, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
a ser realizada oportunamente. São Paulo, 29.03.2019. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Diretor Presidente

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 
112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; 1.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
e 1.3. fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 2.1. ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 
de janeiro de 2019; 2.2. alteração da redação do artigo 27, inciso (a), alínea (v) do Estatuto Social da Companhia, para 
constar que a atuação do Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia será acompanhada diretamente pelo Conselho de Administração; 2.3. alteração da redação do artigo 27, 
inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo 
Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; 2.4. alteração da 
redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros 
da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e 2.5. consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas 
as alterações acima mencionadas. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no 
site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os 
seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas 
jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do 
estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) 
procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição 
dos diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a 
partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme 
disponibilizados site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 

Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na
Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular da
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“3º 
Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”); (3) 4º
Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado 
(“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as 
proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações societárias dos acionistas diretos e 
indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A 
comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela 
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito
do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho -
Diretor Presidente.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE: 35.300.035.178

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os acionistas a se reunirem em AGO dia 29/04/2019, 9h, na sede social, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.Ordinária: a) Leitura, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) fixação das remunerações dos membros da diretoria; c) 
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os
documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 27 de março de 2019. José Luiz 
Aliperti Neto - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112867-51.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Guilherme
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREIA GODOI, Brasileiro, com endereço
à Rua Bom Jesus, 145, Jardim Brasilia, CEP 19045-430, Presidente Prudente SP, que lhe foi proposta
uma Ação Cominatória para obtenção de tutela específica cumulada com pedido de indenização por
danos morais e materiais, requerida por UNIVERSO ONLINE S/A, CNPJ nº 01.109.184/0001-95,
processo n°1112867- 51.2016.8.26.0100. Pelo presente comunico que neste juízo tramita a ação em
epígrafe, objetivando seja julgado procedente o pedido de cancelamento e retirada do ar o site
www.uolmulher.com.br, e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e lucros
cessantes. Encontrando-se a Sra. ANDREIA GODOI em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
citação por EDITAL. Portanto, fica vossa senhoria CITADA de todo conteúdo da petição inicial e decisões,
disponibilizadas na internet. Ciente de que deverá se manifestar, apresentando defesa, no prazo de 15
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Advertida que, se não contestar a ação,
será considerada revel (Art.344, CPC), caso em que será nomeado curador especial (art. 257, §4º,
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1010935-
34.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL AUGUSTO SERRA 
OLIVEIRA, CPF 408.164.958-82, que lhe foi proposta uma ação de Execução por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, para o recebimento de R$29.396,20 (Ago/2018) decorrentes das parcelas vencidas 
de Janeiro a Dezembro de 2017, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que, no prazo em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0171761-13. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Ademilson Kohatsu, brasileiro, casado, RG Nº 15.911.118, CPF Nº 027.604.938-
14, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$19.386,95. referente às da taxa de conservação do lote 24, da Quadra EZ, do Loteamento Ninho 
Verde - Gleba II, situado na zona urbana do município de Pardinho, comarca de Botucatu/SP. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013488-92. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Ana Paula de Lima Porse, CPF 033.347.709-07, que 
tramita por esta Vara/ Ofí cio a presente ação de cumprimento de sentença movida por União Social 
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.948,88 (Dez mil novecentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos). Encontrando-se a ré 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 retro 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatí 
cios 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 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo-lhe nomeado 
Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Março de 2019. Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034605-73. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 2ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cesar Augusto Grosso, CPF 331.490.298-
05, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi deter minada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$24.123,83(referente a 
setembro/2017), devida mente 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. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição 
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001090-73. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Iago Miotti Chaves, Brasileiro, RG 
39.277.818-X, CPF 387.466.008-76, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92. 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$18.800,05, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1001781-29. 2016.8.26.0471 A MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Porto Feliz, Estado de SP, Dra. Ana Cristina Paz  Neri Vignola, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Izolina Rodolfo Barbosa EPP, empresária individual, RG n. 26. 438. 
940-2, CPF n. 201.963.638-70, CNPJ n. 14.237.338/0001-76, que lhe foi proposta uma ação Moni 
tória por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese que a autora é credora da 
quantia de R$ 42.821,97, representada pelos cheques nº 850465, 850466, 850467 e 850468, no 
valor de R$ 7.980,00 cada, devolvidos e não pagos. 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 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, sob pena de constituir-se de pleno direito título executivo. Não sendo 
contestada a ação, a ré 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 Porto Feliz, aos 12 de março de 2019 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061471-18. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Juliana Nascimento, CPF 156.372.138-44, que lhe foi proposta 
uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: a ação principal foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o título 
executivo judicial referente às cinco parcelas de R$ 431,42, totalizando um valor de R$ 9.324,51, 
atualizado em 07/2017. Encontrando-se o supracitado em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de 
execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de 
Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o executado poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV 
do NCPC. Para conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será afixado e publicado 
na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encon trando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deter mi nado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento 
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré), 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida Ferr, 
Rg Aresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.  

Edital de  Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001491-26. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Milena Cristina Dos Santos, Brasileiro, RG 27858285-0, CPF 
347.853.528-09, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.703,21, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. 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, contados do prazo supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo; caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, ficando advertido que será 
nomeador curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileira, RG 44.113.755-6, CPF 
332.899.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.598,91, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital citada para os termos e atos da ação proposta. 
Ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001662-70. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Heitor Febeliano dos 
Santos Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosana Castro Gomes, Brasileiro, Solteira, RG 
35.421.942-X, CPF 373.092.128-27, Outros Dados: ro_gcastro@hotmail.com, com endereço à Av. 
das Comunicacoes, 04,Industrial Anhanguera , CEP 06276-190, Osasco - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: a Requerida 
firmou com a Requerente o competente, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo ao 
curso de Especialização em Nutrição Esportiva e Estética com Ênfase em Wellness em 2012. Não 
obstante a prestação de referidos serviços, a Requerida é devedora da Requerente por haver 
inadimplido com 05 mensalidades relativas aos meses de Fevereiro à Junho de 2013, no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) cada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi 
nada 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(m) embargos ou pague(m) a 
quantia mencionada na petição inicial, devidamente atualizada até a efetiva data de pagamento. Se 
não opostos embargos em 15 dias, converte-se a decisão monitória em decisão executiva, prosse 
guindo-se a fase de execução de título judicial. Caso cumpra(m) o(s) réu(s) o comando emergente 
do edital, ficará(ão) isento(s) das custas processuais e pagará(ão) honorários de advogado no valor 
de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC 701, parágrafo primeiro). Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0007982-29. 2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo 
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº 
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de 
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000262-70.2018. 
8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA BARBATO, Brasileiro, 
RG 12.164.549-6, CPF 245.786.678-20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, alegando em síntese: o autor é credor da ré pela importância 
nominal de R$ 17.659,55 oriundos de débitos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a cheques 
devolvidos e protestados, bem como do saldo de confissão e novação de dívida, balizada por nota 
promissória, sendo certo que os serviços educacionais foram usufruídos por NATALIE BARBATO 
GUIMARÃES, mediante matrícula 31455190. O valor atualizado do débito até a presente data é de R$ 
24.999,83, tanto do saldo da novação de dívida, quanto dos cheques, em planilhas distintas. Tendo em 
vista as diversas tentativas infrutíferas de receber o crédito amigavelmente, alternativa não restou senão 
propor a presente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO, 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, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial 
no valor de R$ 24.999,83 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, no prazo de 15 
dias úteis, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso não atenda à intimação no prazo e os embargos não 
forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Não sendo oferecidos embargos, a ré 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 27 de fevereiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039872-62.2013.8.26.0100 - 672/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João Pedro, Enrico Manograsso, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Isabel 
Cristina Bernal ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Francisco Retti, 112, 33º Subdistrito, Alto da Mooca, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0005349-58.2012.8.26.0100 - 130/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia 
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edmar da Silva Oliveira ou Edmar Maria 
da Silva, Severina Pereira das Neves, Gerusia Silva Nogueira, Paulo Nogueira Coelho, 
Paulo Nogueira Coelho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que João Roberto Abra e Rosa Maria Silva Alves 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na 
Rua dos Corrego, 10, São Paulo - SP. alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025349-72.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAURO CÉSAR PEREZ DOS SANTOS, CPF 161.419.138-73, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia. 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$ 16.617,99 (re ferente a 
julho/2018), 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. 
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via 
Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 

O interesse por alimen-
tos saudáveis e sem 
contaminantes tem 

impulsionado o crescimento 
do consumo de produtos 
orgânicos no Brasil e no 
mundo. Em menos de uma 
década, o número de produ-
tores orgânicos registrados 
no Brasil triplicou, segundo 
levantamento do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Em 2012, havia no país 
quase 5,9 mil produtores 
registrados e março de 
2019, já registrou mais de 
17,7 mil, crescimento de 
200%. No período também 
cresceu o número de unida-
des de produção orgânica 
no Brasil, saindo de 5,4 mil 
unidades registradas, em 
2010, para mais de 22 mil 
no ano passado, variação 
de mais de 300%.

“A tendência é de cresci-
mento permanente”, afi r-
mou Virgínia Mendes Lira, 
que coordena a Divisão de 

Produção Orgânica, setor 
do Mapa responsável pelo 
Cadastro Nacional de Pro-
dutores Orgânicos e pela 
execução das ações rela-
cionadas ao setor. Apesar 
do crescimento exponencial 
dos registros no cadastro, 

o universo de produtores 
orgânicos no Brasil pode 
ser muito maior. Antes do 
decreto que regulamenta o 
setor entrar em vigor, em 
2007, o IBGE identifi cou 90 
mil produtores que se auto-
declararam como orgânicos.

“Houve uma ruptura 
quando o sistema entra em 
vigor e os produtores tem 
que se cadastrar. Nem todos 
estavam preparados para 
atender a todos os requisi-
tos que as normas exigem. 
Então, a gente teve uma 

alimentação do cadastro 
nacional à medida que eles 
foram se sentindo seguros 
para entrarem no sistema e 
estarem regulares para co-
mercialização de produtos 
orgânicos”, explica Virgínia.

O déficit de registros 
resulta em baixa oferta no 
mercado e, consequente-
mente, preços mais ele-
vados, uma das principais 
queixas dos consumidores 
interessados nos orgâ-
nicos. Em pesquisa feita 
há quatro anos pelo Data 
Popular sobre as principais 
demandas dos brasileiros ao 
Ministério da Agricultura, 
os consumidores relatam 
que enfrentam difi culdades 
para encontrar orgânicos e 
ter acesso aos alimentos a 
um preço mais em baixo.

O governo tem buscado 
meios de dar suporte aos 
produtores para que eles con-
sigam se regularizar, ampliar 
a oferta e, assim, reduzir o 
preço dos produtos. “Existe 

um potencial de alcance. A 
ideia de estarmos desenvol-
vendo políticas de fomento 
para o desenvolvimento da 
agricultura orgânica, é justa-
mente para trazer o produto 
orgânico para mais perto do 
consumidor, para que o pro-
duto seja o mais socializado 
possível e não alcance só um 
nicho de mercado daqueles 
consumidores que podem 
pagar mais caro”, comenta.

A coordenadora ressaltou 
ainda que o Brasil se destaca 
no mundo como produtor e 
como mercado consumidor 
de orgânicos. A expectativa 
é que o setor consiga re-
tomar ações de fomento à 
produção orgânica que per-
deram o fôlego nos últimos 
anos por falta de recursos. 
“É uma ação importante 
para a sociedade. E a gente 
percebe também que uma 
reação do mercado. Tem 
empresas de renome que 
estão buscando investir 
nisso” (AI/Mapa)

Em 7 anos, triplica o número de produtores orgânicos 
Número de unidades de produção cresceu 300% entre 2010 e 2018. Atualmente, 22 mil estão regularizadas
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