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 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Retificações do D.O. de 5-6-2020
No Edital de Seleção ao Mestrado, Doutorado e Dout. Direto 

do PPGBI
Onde se lê:
“8.1. Calendário:
Inscrições (*) - 08-06-2020 a 26-06-2020”
Leia-se:
8.1. Calendário
“Inscrições: 08-06-2020 a 03-07-2020.”
Onde se lê:
“8.2. Prova Escrita: Início: 8h30 (tolerância de 10 min) - 

Término: 11h30”
Leia-se:
“8.2. Prova Escrita: - Início: 8h30 - Término: 11h30 (horário 

de Brasília, Brasil).”
Onde se lê:
“8.3. Locais de Prova:...”
Leia-se:
“8.3. Locais de Prova e outras informações relevantes:
A prova escrita será realizada via internet.
Prova Online (Videoconferência): O link para acesso à plataforma 

Google Meet será enviado ao e-mail informado na ficha de inscrição 
dos candidatos no dia 08-07-2020 às 7h45 (horário de Brasília, Brasil).

É recomendado que os candidatos acessem o link ao menos 
20 minutos antes do horário de início da prova (início previsto 
para 8h30 – horário de Brasília, Brasil).

Acesso Às Questões da Prova: o link será disponibilizado 
aos candidatos durante a videoconferência (via Google Meet) 
e o término da prova será às 11h30 (horário de Brasília, Brasil).

Envio da Prova: Ao final das questões, no próprio sistema, 
haverá um botão para envio da prova.

A prova deverá ser enviada, impreterivelmente, até às 
11h45 (horário de Brasília, Brasil), sob pena de desclassificação 
do candidato.

Durante a realização da prova os candidatos deverão perma-
necer em videoconferência (com a câmera e microfone ligados), a 
qual será gravada para fins de registro. É de responsabilidade do 
candidato providenciar estrutura para realização da prova (equi-
pamentos de informática e acesso à internet adequado para vide-
oconferências). No início da prova, o candidato deverá apresentar 
documento oficial com foto recente, comprovando sua identidade. 
Durante a execução da prova, o candidato poderá ser monitorado 
por programas específicos para detecção de fraude.”

 ESCOLA POLITÉCNICA
 Comunicado
Processo Seletivo Mestrado e Doutorado
Pós-Graduação em Engenharia Química – 3º Período 2020
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Química da Escola Politécnica da USP (Peq-
-Epusp) torna público aos interessados, de acordo com Artigos 
39 a 42 do Regimento da Pós-Graduação da USP, que estão 
abertas as inscrições para ingresso de alunos regulares de mes-
trado e doutorado, com início no terceiro período letivo de 2020.

Informações sobre cursos, áreas de pesquisa, orientadores, 
vagas disponíveis, disciplinas oferecidas, regulamentos e calen-
dário estão disponíveis em http://sites.usp.br/peq_epusp/

1. Da inscrição no processo seletivo
Inscrições serão realizadas no período indicado no item 2.6 

por e-mail (com aviso de recebimento, returnreceipt em inglês) 
endereçado à secretaria do Peq-Epusp ao endereço pos.pqi.
poli@usp.br. No momento em que for possível elas deverão ser 
entregues na Secretaria do Peq-Epusp, Dep. de Eng. Química da 
Escola Politécnica da USP (Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 18, 
São Paulo, SP, em dias úteis das 8h30 às 16h30).

Documentos para a inscrição no curso de Mestrado:
- Ficha de inscrição preenchida (disponível em http://sites.

usp.br/peq_epusp/).
- Carta de apresentação descrevendo a motivação do candida-

to para realizar a pós-graduação em engenharia química, destacan-
do seus interesses específicos e relação com trajetória profissional.

- Cópia de documentos: carteira de identidade; CPF; cer-
tificado de quitação com serviço militar; título de eleitor. Se 
estrangeiro: cópia do passaporte válido com visto temporário ou 
permanente (o visto pode ser apresentado na matrícula).

- Cópia do diploma de graduação ou certificado de conclusão 
do curso de graduação. Caso ainda não graduado, o candidato 
deve apresentar atestado de matrícula do último período da 
graduação (na matrícula será exigido o certificado de conclusão).

- Cópia do histórico escolar de graduação.
- Currículo, preferencialmente no formato Lattes-CNPq. 

Recomenda-se anexar cópia das publicações relevantes, do 
relatório de iniciação científica e de comprovantes de bolsas 
usufruídas.

- Cópia do histórico escolar de mestrado, caso já tenha 
cursado disciplinas como aluno especial.

- Declaração do empregador autorizando a realização das 
atividades de pós-graduação, no caso de candidato que manterá 
vínculo empregatício com dedicação parcial à pós-graduação.

- Comprovante de proficiência em inglês ou carta de pedido 
de dispensa de acordo com item 2.3.

Documentos para inscrição no curso de Doutorado:
- Ficha de inscrição preenchida (disponível em http://sites.

usp.br/peq_epusp/).
- Carta de apresentação descrevendo a motivação do can-

didato para realizar a pós-graduação em engenharia química, 
destacando seus interesses específicos e relação com trajetória 
profissional.

- Cópia de documentos: carteira de identidade; CPF; cer-
tificado de quitação com serviço militar; título de eleitor. Se 
estrangeiro: cópia do passaporte válido com visto temporário 
ou permanente (o visto pode ser apresentado na matrícula).

- Cópia do diploma de graduação.
- Cópia do histórico escolar de graduação.
- Um exemplar da Dissertação de Mestrado (será devol-

vido posteriormente à matrícula). Caso a defesa ainda não 
tenha ocorrido, entregar cópia do texto de qualificação de 
mestrado.

- Currículo: candidatos com mestrado realizado no Brasil 
ou de origem brasileira devem apresentar currículo no formato 
Lattes-CNPq; para candidatos estrangeiros, outros formatos são 
aceitos. Recomenda-se anexar cópia das publicações relevantes 
e comprovantes de bolsas usufruídas.

- Certificado de conclusão do mestrado. Se o candidato 
estiver finalizando o mestrado, deve apresentar comprovação 
(na matrícula será exigido o certificado de conclusão).

- Histórico escolar de mestrado.
- Declaração do empregador autorizando a realização das 

atividades de pós-graduação, no caso de candidato que manterá 
vínculo empregatício com dedicação parcial à pós-graduação.

- Projeto de pesquisa com no mínimo duas e no máximo 
20 páginas.

- Comprovante de proficiência em inglês ou carta de pedido 
de dispensa de acordo com item 2.3.

O aluno ingressante como regular no programa de doutora-
do, cujo título de mestre tenha sido obtido em outra instituição 
que não a USP, terá o seu exemplar da Dissertação de Mestrado 
encaminhado para o processo de reconhecimento de título 
no âmbito da USP (Artigos 107 a 111 do Regimento da Pós-
-Graduação da USP). Os alunos que tenham obtido título fora 
da USP, porém no Brasil, deverão apresentar cópia do respectivo 
e histórico e diploma para verificação de portaria emitida pelo 
MEC, reconhecendo o título.

Não serão homologadas inscrições com a documentação 
incompleta.

hierárquico. 4) Depois de informar seu endereço eletrônico, as tes-
temunhas receberão, no e-mail indicado, um link com orientações 
para participar da videoconferência. 5) Notifique-se a defensora 
nomeada Dra. Ana Paula Fernandes Garcez – OAB/SP 388.609 
(nomeação fls. 369) para a audiência acima, bem como para que, 
até o dia 29/6/2020, informe o seu endereço eletrônico (e-mail) a 
fim de viabilizar sua participação na audiência ora designada e para 
o recebimento de informações sobre a realização da videoconferên-
cia, bem como, caso queira, requerer as cópias dos autos, através 
do e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que 
servirá como protocolo. 6) Publique-se.

DRA. ANA PAULA FERNANDES GARCEZ – OAB/SP 388.609
PROCESSO SEDUC 15614/2012 – GDOC – 1000726-

1638305/2012
Indiciado: M. S. C.S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 08ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls, a saber: 1) Designo o dia 01/7/2020 às 10h45 para AUDIÊN-
CIA DE INSTRUÇÃO, por VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva de 4 
TESTEMUNHAS DE DEFESA. 2) A audiência será realizada por 
VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada às testemunhas a escolha 
do local onde pretendem prestar o depoimento. Para tanto, as tes-
temunhas, deverão informar um endereço eletrônico (e-mail) para 
o recebimento de convite referente à participação na audiência 
referida, bem como número de telefone. As testemunhas deverão 
informar seu endereço eletrônico (e-mail) por mensagem eletrô-
nica para o e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br 3) As testemunhas de 
DEFESA serão notificadas por meio do defensor, nos termos do 
art. 287, caput, do Lei Estadual n. 10.261/68 – Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis do Estado de São Paulo – EFP, cabendo ao 
defensor apresentar os e-mails das respectivas testemunhas, até 
o dia 29/6/2020. 4) Depois de informar seu endereço eletrônico, 
as testemunhas receberão, no e-mail indicado, um link com orien-
tações para participar da videoconferência. 5) Notifique-se a Dra. 
Patrícia Lafani Vucinic – OAB/SP 196.889 (procuração, folha 239) 
para a audiência acima, bem como para que, até o dia 29/6/2020, 
informe o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar sua 
participação na audiência ora designada e para o recebimento de 
informações sobre a realização da videoconferência, bem como, 
caso queira, requerer as cópias dos autos, através do e-mail: pge-
-ppd-8up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que servirá como 
protocolo. 6) Publique-se.

DRA. PATRÍCIA LAFANI VUCINIC – OAB/SP 196.889
PROCESSO SEDUC 1008/2018 – GDOC – 1000726-

274497/2018
Indiciado: S. C. C.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 08ª Unidade, 

da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista – São 
Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls, a saber: 1) Designo 
o dia 01/7/2020 às 13h para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por VIDE-
OCONFERÊNCIA, para oitiva de 3 TESTEMUNHAS DE DEFESA. 2) A 
audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada 
às testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar o depoi-
mento. Para tanto, as testemunhas, deverão informar um endereço 
eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à 
participação na audiência referida, bem como número de telefone. 
As testemunhas deverão informar seu endereço eletrônico (e-mail) 
por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br. 3) 
As testemunhas de DEFESA serão notificadas por meio do defensor, 
nos termos do art. 287, caput, do Lei Estadual n. 10.261/68 – Esta-
tuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo – EFP, 
cabendo ao defensor apresentar os e-mails das respectivas teste-
munhas, até o dia 29/6/2020. 4) Depois de informar seu endereço 
eletrônico, as testemunhas receberão, no e-mail indicado, um link 
com orientações para participar da videoconferência. 5) Notifique-
-se o Dr. Luiz Antonio Silva Junior – OAB/SP 347.202 (procuração, 
folha 125) para a audiência acima, bem como para que até o dia 
29/6/2020, informe o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de 
viabilizar sua participação na audiência ora designada e para o 
recebimento de informações sobre a realização da videoconferên-
cia, bem como, caso queira, requerer as cópias dos autos, através 
do e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que 
servirá como protocolo. 6) Publique-se.

DR. LUIZ ANTONIO SILVA JUNIOR – OAB/SP 347.202
PROCESSO SEDUC 03539/2011 – GDOC – 1000726-

1117182/2011
Indiciado: H. L. B. B.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 08ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procurado-
ria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista 
– São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls, a saber: 1) 
Designo o dia 01/7/2020 às 14h15 para AUDIÊNCIA DE INSTRU-
ÇÃO, por VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva de 1 TESTEMUNHA DE 
DEFESA. 2) A audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA 
ficando facultada às testemunhas a escolha do local onde preten-
dem prestar o depoimento. Para tanto, as testemunhas, deverão 
informar um endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
convite referente à participação na audiência referida, bem como 
número de telefone. As testemunhas deverão informar seu ende-
reço eletrônico (e-mail) por mensagem eletrônica para o e-mail: 
pge-ppd-8up@sp.gov.br. 3) A testemunhas de DEFESA será notifi-
cada por meio do defensor, nos termos do art. 287, caput, do Lei 
Estadual n. 10.261/68 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de São Paulo – EFP, cabendo ao defensor apresentar o 
e-mail da respectiva testemunha, até o dia 29/6/2020. 4) Depois 
de informar seu endereço eletrônico, a testemunha receberá, no 
e-mail indicado, um link com orientações para participar da vide-
oconferência. 5) Notifique-se o Dr. Luiz Antonio Silva Junior – OAB/
SP 347.202 (procuração, folha 49) para a audiência acima, bem 
como para que até o dia 29/6/2020, informe o seu endereço ele-
trônico (e-mail) a fim de viabilizar sua participação na audiência 
ora designada e para o recebimento de informações sobre a rea-
lização da videoconferência, bem como, caso queira, requerer as 
cópias dos autos, através do e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br, com 
aviso de recebimento, que servirá como protocolo. 6) Publique-se.

DR. LUIZ ANTONIO SILVA JUNIOR – OAB/SP 347.202

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS
 Pró-Reitoria de Pós-Graduação
 Comunicado
Revogação dos Editais do Programa PrInt USP/CAPES – 

publicados no D.O. de 23-04-2020.
Considerando as incertezas quanto à evolução da pandemia 

do COVID-19 no Brasil e exterior, o que tem impossibilitado a 
mobilidade discente e docente (outgoing e incoming);

Considerando o 1º Relatório Parcial do Plano de Reade-
quação para o Ano Acadêmico (PRAA-2020) da USP, instituído 
pela portaria GR 288/2020 que tem como premissa a proteção 
e preservação da saúde e da vida, que em seu item V define as 
atividades que devem permanecer suspensas até comunicação 
em contrário;

Considerando a possibilidade de relançamento dos editais 
do PrInt quando a situação permitir;

O Comitê Gestor do PrInt em reunião realizada em 22-06-
2020 revoga os Editais conforme segue:

- Edital 09/2020 - PrInt USP - Programa de Doutorado San-
duíche no Exterior – PDSE

- Edital 10/2020 - PrInt USP/CAPES - Programa de Apoio 
Missões Acadêmico/Científicas (PAME) 2020

2100683, erasmo martins pascoal, vw, saveiro 1.6, 
2003/2002, gxo9253, nova era, mg, 9bweb05x43p008190, bv 
financeira s.a. - cfi;

2100684, rocco dist. pisos e loucas ltda, vw, saveiro 1.6, 
2005/2005, hcv7652, belo horizonte, mg, 9bweb05x75p128391;

2100685, alayde pinheiro do amaral takeia, vw, saveiro 1.8, 
2001/2001, ddg5617, cotia, sp, 9bwec05x91p524880;

2100686, regina barranco schiavon, vw, saveiro cl 1.8, 
1994/1994, boo2111, itapevi, sp, 9bwzzz30zrp225403;

2100687, reginaldo fogaca soares, vw, saveiro cl 1.8, 
1995/1995, btp2930, barueri, sp, 9bwzzz30zsp076655;

2100688, vlademir de oliveira, vw, saveiro gl 1.8, 1992/1992, 
bnq1238, osasco, sp, 9bwzzz30znp229816;

2100689, clayton martins, vw, spacefox comfort, 2007/2006, 
duu2594, guarulhos, sp, 8awpb05z87a328747;

2100690, antonio julio de menezes montenegro neto, 
vw, spacefox sport.gii, 2013/2012, fba0635, sao paulo, sp, 
8awpb45z4da500257;

2100691, flavio marquart garcia, vw, spacefox sportline, 
2009/2008, fla2802, cotia, sp, 8awpb05z09a307278, banco 
panamericano s.a.;

2100692, luciano guimaraes costa, vw, voyage, 1983/1983, 
cbi8780, guarulhos, sp, 9bwzzz30zdp104083;

2100693, angelica andrade da motta, vw, voyage 1.6 comfor-
tl, 2009/2008, eet4988, sao paulo, sp, 9bwdb05ux9t160041;

2100694, raquel aparecida leal dos santos, vw, voyage c, 
1987/1987, bjr9838, itapevi, sp, 9bwzzz30zht066507;

2100695, mario laerte da costa, vw, voyage gl 1.8, 1992/1992, 
bgu7354, jandira, sp, 9bwzzz30znt000914, banco finasa s.a;

2100696, edimaria lima de souza, vw, voyage ls, 1982/1982, 
bnq3716, osasco, sp, bn055603;

2100697, rafael francesconi, vw, voyage ls, 1983/1982, 
cej6204, carapicuiba, sp, 9bwzzz30zdp021000;

2100698, sandro da silva matos, vw, voyage ls, 1983/1983, 
cjb6071, taboao da serra, sp, 9bwzzz30zdp075708;

2100699, carlos pereira tavares, vw, vw fusca 1300, 
1978/1978, bgh6822, sao paulo, sp, bj774738;

2100700, ana lucia barbosa, vw, vw fusca 1300, 1965/1965, 
bms2337, sao bernardo do campo, sp, b5245044;

2100701, valdemar mendes da silva, vw, vw fusca 1300, 
1976/1976, cnb6829, sao paulo, sp, bj342125;

2100702, sueli moraes da silva, vw, vw fusca 1300, 
1972/1972, cyy2576, cotia, sp, bp877679;

2100703, ricardo vasconcellos oliveira, vw, vw fusca 1300, 
1978/1978, csx7770, cotia, sp, bj771524;

2100704, paulo kurbhi, vw, vw fusca 1300 l, 1981/1981, 
cop9645, sao paulo, sp, bo186471;

2100705, francisco pereira miranda, vw, vw fusca 1500, 
1972/1972, bvb2188, diadema, sp, bs282407;

2100706, estela fernanda da costa, vw, vw fusca 1500, 
1974/1974, cpw7684, praia grande, sp, bs523933;

São Paulo, 19-06-2020. (Notificação 210/20)

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimação
PROCESSO SAP/GS 825/2017 – GDOC – 1000726-532864/2017
Indiciado: N.S.L.N.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 12ª Unidade, 

da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista – 
São Paulo, fica a defesa intimada do Termo de Audiência de fls. 
711, a saber: 1) No dia 03-03-2020, às 11h, na sala de audiências 
da 12ª Unidade Processante, perante o Procurador do Estado Dr. 
RENÉ ZAMLUTTI JUNIOR, Ausente a acusada Norma Suely Lopes 
Nogueira, representada por seu defensor constituído Dr. Luís 
Ricardo Bernardes dos Santos, OAB/SP 175.761, que apresentou 
atestados médicos atestando que a indiciada padece de quadro 
depressivo grave, razão pela qual não pode comparecer ao presente 
ato. A defesa reitera o pedido formulado às fls. 705/706, para que o 
feito seja instinto por perda do objeto. Pela presidência foi dito que: 
1) Não há fundamento jurídico pela extinção do feito pela aposen-
tadoria da indiciada uma vez que o paragrafo único do artigo 307 
da Lei 10.261/68 prevê outras consequências para eventual conde-
nação além da perda do cargo. 2) Tendo em vista a documentação 
apresentada pela Defesa, deixo de decretar a revelia da indiciada 
e determino a expedição de carta precatória para a Procuradoria 
Regional de Campinas – (PR-05), para que se realize o interroga-
tório da indiciada em local mais próximo de sua residência. 3) A 
Defesa concordou com a manutenção da audiência de instrução na 
presente data, por não vislumbrar prejuízo à indiciada, até porque 
a oitiva da acusada ao termino da instrução processual é compa-
tível com o atual rito do processo penal. Aguarde-se, portanto, a 
audiência de instrução designada para hoje, às 13h30. 4) Por fim, 
fica cancelada a nomeação da Dra. Fabiana Toledo Maluenda, OAB/
SP 367.064 diante da regularização da representação processual da 
indiciada as fls. 707. 5) Publique-se.

DRA. FABIANA TOLEDO MALUENDA, OAB/SP 367.064
DR. LUÍS RICARDO BERNARDES DOS SANTOS, OAB/SP 

175.761
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SEDUC 5881/2015 – GDOC – 1000726-

1206807/2015
Indiciado: R. L. S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 05ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls, a saber: 1) Junte-se a mídia eletrônica contendo o prontuário 
médico do indiciado fornecido pelo DPME. 2) Defiro a realização 
de perícia médica solicitada pela defesa (fls. 52/53). Para tanto, 
deverão ser apresentados quesitos, no prazo de cinco dias. 3) 
Intime-se a advogada Dra. FERNANDA LINGE DEL MONTE, OAB/
SP 156.870. Também deverá ser providenciado o encaminhamen-
to deste despacho, via mensagem eletrônica, à referida advogada. 
4) Os quesitos poderão ser excepcionalmente encaminhados, em 
petição digitalizada, para o endereço eletrônico desta 5ª. Unidade 
Processante (pge-ppd-5up@sp.gov.br), a fim de que seja reduzida 
a circulação de pessoas no prédio desta Procuradoria de Procedi-
mentos Disciplinares, em consonância com a legislação estadual 
acerca de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 5) Após, conclusos 
para nova deliberações. 6) Publique-se.

Dra. FERNANDA LINGE DEL MONTE - OAB/SP 156.870.
PROCESSO SEDUC 02583/2012 – GDOC – 1000726-

174247/2012
Indiciado: S. C. A. A. e Outros.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 08ª Unidade, 

da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista – São 
Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls, a saber: 1) Designo 
o dia 01-07-2020 às 9h30 para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por 
VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva de 4 TESTEMUNHAS DE DEFESA. 
2) A audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA ficando 
facultada às testemunhas a escolha do local onde pretendem 
prestar o depoimento. Para tanto, as testemunhas, deverão informar 
um endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite 
referente à participação na audiência referida, bem como número 
de telefone. As testemunhas deverão informar seu endereço ele-
trônico (e-mail) e telefone por mensagem eletrônica para o e-mail: 
pge-ppd-8up@sp.gov.br até o dia 29-06-2020. 3) As testemunhas 
de DEFESA serão notificadas pessoalmente por meio do superior 

2100620, rosalino francisco da rocha, vw, kombi, 1996/1995, 
byg5159, caieiras, sp, 9bwzzz231sp050869;

2100621, thefa textil ltda, vw, kombi, 1991/1991, cbm0560, 
sao paulo, sp, 9bwzzz23zmp007535;

2100622, altair henrique da conceicao, vw, kombi, 
1980/1980, cdl7290, sao paulo, sp, bh648385;

2100623, neiba passos de queiroz, vw, kombi, 1983/1983, 
cek1027, santo andre, sp, 9bwzzz23zdp023937;

2100624, artamiro rodrigues da silva, vw, kombi, 1978/1978, 
civ5627, sao paulo, sp, bh537607;

2100625, oren telecomunicacoes ltda, vw, kombi, 
2010/2010, emr5058, sao paulo, sp, 9bwmf07x6ap023347;

2100626, risonete rodrigues da silva oliveira, vw, kombi, 
1995/1994, lam8342, osasco, sp, 9bwzzz23zrp045329;

2100627, roberto parra, vw, kombi furgao, 1994/1994, 
bml9863, sao paulo, sp, 9bwzzz21zrp022374;

2100628, alfredo tadeu binni, vw, kombi furgao, 1994/1994, 
bou3842, atibaia, sp, 9bwzzz21zrp023543;

2100629, jose marinaldo de moura, vw, kombi furgao, 
1994/1993, bsu2754, sao paulo, sp, 9bwzzz21zpp027461;

2100630, rosangela freitas batista, vw, kombi furgao, 
1985/1985, cbs2346, carapicuiba, sp, 9bwzzz21zfp001833;

2100631, jose ferreira da silva, vw, kombi furgao, 1997/1997, 
ckl3352, sao paulo, sp, 9bwzzz211vp009559;

2100632, padaria e confeitaria nova major ltda epp, 
vw, kombi furgao, 2007/2006, drb6084, sao paulo, sp, 
9bwff07x97p004812;

2100633, arte visual luminosos ind e com ltda me, 
vw, kombi pick up, 1991/1991, bgz0251, sao paulo, sp, 
9bwzzz26zmp010628;

2100634, prefeitura municipal de sao sebastiao, 
vw, kombi pick up, 1995/1995, bpy5410, sao sebastiao, sp, 
9bwzzz261sp007216;

2100635, wilson rogati, vw, kombi pick up, 1996/1996, 
cfo8394, sao caetano do sul, sp, 9bwzzz261tp034791, banco 
bcn;

2100636, henrique mariano de oliveira filho, vw, logus 1.8i, 
1996/1996, cfp2241, cotia, sp, 9bwzzz558tb837016;

2100637, anisio wilivaldo pereira de farias, vw, logus gl, 
1994/1993, bol3808, cotia, sp, 9bwzzz55zpb436083;

2100638, katano e martins automoveis ltda epp, vw, logus 
gl, 1994/1994, bph5895, sao paulo, sp, 9bwzzz55zrb508123;

2100639, janete rodrigues coelho, vw, logus gli 1.8, 
1994/1994, bpm8194, sao paulo, sp, 9bwzzz55zrb586795;

2100640, erika de oliveira fernandes gelio, vw, para-
ti, 1986/1986, bgq5676, itapecerica da serra, sp, 
9bwzzz30zgt077826;

2100641, marcelo de oliveira, vw, parati 16v, 1998/1998, 
cmf6104, sao paulo, sp, 9bwzzz374wt037847banco paname-
ricano s.a.;

2100642, real leasing sa arrendamento mercantil, vw, parati 
16v, 1999/1999, cri1704, sao paulo, sp, 9bwzzz374xt047330;

2100643, jose feitoza dos santos, vw, parati 16v, 2000/1999, 
cyz7449, barbosa, sp, 9bwzzz374yt013405;

2100644, gerson souza silva, vw, parati cl, 1992/1992, 
bgu6383, sao paulo, sp, 9bwzzz30znp207011;

2100645, gilmar francisco de miranda, vw, parati cl, 
1987/1987, bmp6541, sao paulo, sp, 9bwzzz30zht089660;

2100646, vera lucia de brito, vw, parati cl, 1989/1988, 
cao0632, sao paulo, sp, 9bwzzz30zjp230271;

2100647, juvencio barbosa pereira, vw, parati cl 1.6 mi, 
1997/1997, lbn9189, sao paulo, sp, 9bwzzz379vt033671;

2100648, renata angelica alves rosa, vw, parati cl 1.8, 
1994/1994, dcw6775, itapevi, sp, 9bwzzz30zrp212742;

2100649, eujacio xavier ruas, vw, parati gl, 1986/1986, 
cip0163, carapicuiba, sp, 9bwzzz30zgt100386;

2100650, celso pereira da silva, vw, parati ls, 1986/1986, 
bla4364, sao paulo, sp, 9bwzzz30zgt107959;

2100651, daniel ferreira gomes, vw, parati ls, 1983/1983, 
blu5094, itapecerica da serra, sp, 9bwzzz30zdp028006;

2100652, manoel joaquim dos santos, vw, parati plus, 
1989/1989, gse2006, sao paulo, sp, 9bwzzz30zkp240050;

2100653, cicero nunes cassiano, vw, parati s, 1984/1984, 
biy5364, sao paulo, sp, 9bwzzz30zep044253;

2100654, ademilson aparecido dos reis, vw, passat, 
1977/1977, dns6360, sao paulo, sp, bt123718;

2100655, alberto mahmoud lauriano, vw, passat, 1995/1994, 
lao6377, osasco, sp, wvwcc83axre211682;

2100656, pablo fernandes, vw, passat ls, 1979/1979, 
cfi3694, sao bernardo do campo, sp, bt275692;

2100657, jose marcos da silva, vw, passat ls, 1982/1982, 
cvo2070, embu-guacu, sp, bt507064;

2100658, paulo roberto lopes pereira, vw, passat turbo, 
1999/1998, mrd5410, sao paulo, sp, wvwma83b1we456675;

2100659, jose pereira da silva junior, vw, polo 1.6, 
2004/2004, dme1662, sao paulo, sp, 9bwhb09n74p032796, 
banco itaucard s.a.;

2100660, gil inacio valerio de almeida, vw, polo 1.6, 
2003/2003, drs1348, sao paulo, sp, 9bwhb09a83p058013;

2100661, rosangela tomaz, vw, polo 1.6, 2009/2008, 
efb8810, sao paulo, sp, 9bwab09n29p012805, aymoré crédito, 
financiamento e investimento s.a.;

2100662, banco itauleasing sa, vw, polo clas. 1.8 mi, 
1997/1997, ckp7397, jandira, sp, 8awzzz6k2va036504;

2100663, carlos calixto santos, vw, quantum 2000 mi, 
1996/1996, cbr5332, sao paulo, sp, 9bwzzz331tp047734;

2100664, neide ferreira de souza, vw, quantum cg, 
1986/1986, crv6741, carapicuiba, sp, 9bwzzz33zgp243264;

2100665, laudrup de jesus ramos, vw, quantum cl, 
1987/1986, bir0413, sao paulo, sp, 9bwzzz33zhp212285;

2100666, inacia cristina de alencar souza, vw, quantum cs, 
1986/1986, clq7072, sao paulo, sp, 9bwzzz33zgp224321;

2100667, jose ulisses nicoleti, vw, quantum gls 2000i, 
1995/1995, gto9485, jacutinga, mg, 9bwzzz33zsp020583;

2100668, benicio antonio fagundes brito, vw, santana, 
1987/1986, bpg0066, sao paulo, sp, 9bwzzz32zhp212443;

2100669, antonio crenaque do nascimento, vw, santana, 
1985/1985, czq3428, itaquaquecetuba, sp, 9bwzzz32zfp201559;

2100670, josefa nicolau de lima, vw, santana 2000 mi, 
1996/1996, bym3284, sao paulo, sp, 9bwzzz327tp050058;

2100671, valdenilson rodrigues de sousa, vw, santana cg, 
1986/1986, boa9987, itapetininga, sp, 9bwzzz32zgp253830;

2100672, marcelo chaves, vw, santana cl, 1990/1989, 
cfs9361, sao paulo, sp, 9bwzzz32zkp050593;

2100673, luiz carlos braga, vw, santana cl, 1990/1990, 
csd4379, itatiba, sp, 9bwzzz32zlp016986;

2100674, claudemir miranda duarte, vw, santana cs, 
1985/1985, chw7886, osasco, sp, 9bwzzz32zfp235416;

2100675, brunno ferreira dos santos, vw, santana gl, 
1987/1987, bot6584, sao paulo, sp, 9bwzzz32zhp239185, banco 
pecunia s.a.;

2100676, yara maria soares mendes, vw, santana gl, 
1987/1987, bxb8402, sao paulo, sp, 9bwzzz32zhp224092;

2100676, yara maria soares mendes, vw, santana gl, 
1987/1987, bxb8402, sao paulo, sp, 9bwzzz32zhp224092;

2100677, antonio silva dos santos, vw, santana gl 2000, 
1992/1992, bfp6718, sao paulo, sp, 9bwzzz32znp028405;

2100678, jose celinaldo rufino do nascimento, vw, santana 
gls, 1987/1987, clr9953, sao paulo, sp, 9bwzzz32zhp235735;

2100679, maria de lourdes frazzato, vw, santana gls 2000, 
1994/1994, afg1515, osasco, sp, 9bwzzz32zrp007626;

2100680, josevaldo silva de novais, vw, santana gls 2000 i, 
1992/1992, bss7445, osasco, sp, 9bwzzz32znp020116;

2100681, gilmar costa de aragao, vw, santana gls 2000 i, 
1993/1993, dcs2000, sao paulo, sp, 9bwzzz32zpp039516;

2100682, jose alexo de barros, vw, saveiro, 1989/1989, 
chn4772, sao paulo, sp, 9bwzzz30zkp216314;
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