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Estudo com mais de 50 mil voluntários
mostra segurança da Coronavac
Contas externas têm saldo
positivo de US$ 3,7 bilhões
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Ministro da Economia diz que
reforma deve ter tributos alternativos
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O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu reduzir as emissões de carbono e alcançar a
“neutralidade carbônica” antes de
2060. A China é o maior emissor de gases de efeito estufa do
mundo, mas assumiu perante a
Organização das Nações Unidas
(ONU), na terça-feira (22), uma
agenda climática ousada.
Na reunião anual da Assembleia Geral ONU, Xi Jinping
disse que a China pretende adotar metas climáticas muito
mais rígidas e até alcançar a
“neutralidade de carbono antes
de 2060”. A redução da emissão de gases poluentes como
o carbono pode ser uma forma
de pressionar os Estados Unidos, mas pode ser crucial no
combate às alterações climáticas.
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Previsão do Tempo
Quinta: Muitas
nuvens o dia todo,
com aberturas de
sol.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Em agosto, a Pnad Covid-19
estimou a população ocupada do
país em 84,4 milhões de pessoas, com aumento de 0,8% em
relação a julho, mas ainda acumulando redução de 2,7% em
relação a maio.
A Região Sul foi a única a
apresentar queda da população
desocupada (2,3%). As regiões
Nordeste, com 14,3%, e Norte,
com 10,3%, apresentaram as
maiores variações.
A taxa de desocupação entre

as mulheres foi de 16,2%, maior que a dos homens, com
11,7%, sendo que a diferença
também foi verificada em todas
as grandes regiões. Por cor ou
raça, no Brasil e em todas as
grandes regiões, a taxa era maior entre as pessoas de cor preta
ou parda (15,4%) do que para
brancos (11,5%).
Por grupos de idade, os mais
jovens apresentaram taxas de desocupação maiores, de 23,3%
para aqueles de 14 a 29 anos de
idade. P or nível de escolaridade,
aqueles com nível superior completo ou pós-graduação tiveram
as menores taxas, 6,8%.
Auxílio emergencial
Em agosto, o percentual de
domicílios onde pelo menos um
dos moradores recebeu algum
auxílio para combater os efeitos
da pandemia foi de 43,9% no
país, sendo que as maiores proporções estavam no Norte (61%)
e no Nordeste (59,1%). O valor
médio do benefício recebido
pela população foi de R$ 901 por
domicílio.
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vam que a Coronavac tem um
excelente perfil de segurança e
comprovam também a manifestação feita pela Organização
Mundial de Saúde há duas semanas indicando a Coronavac
como uma das oito mais promissoras vacinas em desenvolvimento no seu estágio final em
todo o mundo”, disse Doria.
Começaram na China os
testes em crianças e idosos.
Entre as pessoas com mais de
60 anos, a vacina foi aplicada
em 422 voluntários e os resultados apontaram 97% de eficácia. Os estudos em crianças
têm 552 voluntários de 3 a 17
anos.
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Centro de Contingência veta
retorno de público a estádios
de futebol em SP
O Centro de Contingência
do coronavírus em São Paulo
vetou na quarta-feira (23) o retorno parcial de público aos
estádios de futebol do estado
nas partidas de futebol de qualquer competição disputada por
clubes ou seleções. A possibilidade foi barrada devido ao
alto risco de aglomerações e

disseminação do coronavírus
dentro e fora de arenas nos dias
de jogos.
“O Comitê concluiu que o cenário atual da pandemia no estado
de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações,
como nas partidas de futebol de
qualquer categoria.
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Federação de Bancos alerta
para aumento de fraudes
durante a pandemia
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Enem: estudantes têm até
1º de outubro para inserir
foto no cadastro
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Esporte

Derani vai em busca de
mais um pódio neste
domingo em Mid-Ohio
Com cinco das 10 etapas da
temporada 2020 já disputadas, o
IMSA WeatherTech Sportscar
Championship inicia neste final
de semana sua segunda metade e
a briga pelo título está cada vez
mais apertada.
Com uma vitória (Sebring) e
dois pódios (Elkhart Lake e Road
Atlanta) nas últimas provas, o
brasileiro Pipo Derani segue
confiante para a etapa deste domingo (27) no técnico traçado de
Mid-Ohio.
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Miguel Costa disputa
penúltima etapa do
Italiano de Kart
Campeão entre os estreantes
do Italiano de Kart em 2019 na
categoria Mini, o jovem Miguel
Costa disputará mais uma etapa
da edição de 2020 do campeonato neste final de semana em
Adria, na Itália. O piloto de apenas 11 anos, que agora corre entre pilotos de 12 e 14 anos na
X30 Júnior, é um dos destaques
do kartismo brasileiro na Europa e tem como grande objetivo
subir no pódio nesta que é a penúltima etapa do campeonato.
“Estivemos sempre bem
rápidos nas últimas etapas.
Precisamos ajustar alguns detalhes ainda, mas já estamos
com ritmo de corrida suficien-

te para alcançar um pódio, então
vamos trabalhar bastante ao longo

desta semana para largar em uma
boa posição na final. Página 8

Pandemia adia
Corrida de São
Silvestre para maio
do ano que vem
Foto/Rovena Rosa/ABr

China
promete
“neutralidade
carbônica”
até 2060

A população desocupada no
Brasil, que era de 10,1 milhões em maio, passou para
12,3 milhões em julho, e, em
agosto, atingiu 12,9 milhões
de pessoas, um aumento de
27,6% desde maio. A taxa de
desocupação aumentou em
0,5 ponto percentual de julho
p a r a a g o s t o , p a s s ando de
13,1% para 13,6%.
Os dados constam da edição
mensal da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Covid19 (Pnad Covid-19) , divulgada
na quarta-feira, (23) pelo Insti-
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A renda mundial obtida
com o trabalho caiu cerca de
10,7% – ou US$ 3,5 trilhões –
nos primeiros nove meses de
2020 em relação ao mesmo
período do ano anterior, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) na quarta-feira (23).
Essa leitura, que não inclui
o auxílio à renda fornecido pelos governos para compensar o
fechamento de locais de trabalho durante a pandemia, é o
equivalente a 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) global
para os três primeiros trimestres de 2019, acrescentou a
instituição.
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Desemprego subiu 27,6% em
quatro meses de pandemia
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Pandemia
reduz em um
décimo renda
mundial
obtida com
trabalho,
diz OIT

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (23)
resultados de uma pesquisa
com 50.027 voluntários na
China que demonstram que a
vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em
parceria com a farmacêutica
chinesa Sinovac Life Science,
é segura e não apresentou reações adversas significativas.
Do total de voluntários, 94,7%
não tiveram nenhuma reação
adversa. Outros 5,36% sentiram efeitos adversos de grau
baixo, como dor no local da
aplicação, febre moderada e
perda de apetite.
“Esses resultados compro-

A edição 2020 da Corrida
Internacional de São Silvestre
foi adiada para 11 de julho de
2021 por causa da pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
Segundo nota do comitê organizador do evento, tradicionalmente disputado no último dia
do ano nas ruas da cidade de
São Paulo, a mudança tem o
objetivo de garantir “maior segurança dos inscritos, colaboradores, fornecedores e público em geral”.
“A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade do cenário atual,
onde os decretos de quarentena estão sendo postergados,
não havendo ainda uma definição de retorno das corridas de
rua deste porte até o mês de
dezembro”, completa a nota.
De acordo com a organização,
a medida foi tomada em entendimento com a Secretaria Municipal da Casa Civil da capital

paulista.
Ou seja, a São Silvestre
terá duas edições em 2021, a
96ª, que será disputada no
meio do ano, e a 97ª, confirmada para 31 de dezembro. A
prova é disputada desde 1925
e marca o término da temporada esportiva no Brasil. Em
2019, o evento reuniu cerca
de 35 mil pessoas (entre
atletas amadores e profissionais), que encararam os 15
quilômetros da prova.
No ano passado, a vitória
do pelotão de elite masculino foi do queniano Kibiwott
Kandie, com uma ultrapassagem, nos últimos segundos, sobre o ugandense Jacob Kiplimo. No feminino,
a queniana Brigid Kosgei
confirmou o favoritismo e
levou a melhor, sendo a primeira a cruzar a linha de
chegada, na Avenida Paulista. (Agência Brasil)
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Centro de Contingência veta retorno
de público a estádios de futebol em SP
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA
A coluna vai publicar, diariamente, um pouco da história de
cada um dos vereadores e vereadoras que são candidatos à reeleição. O que não couber na coluna, o eleitor ou eleitora vão conferir nos sites e redes sociais. A eleição rola dia 15 novembro 2020,
por causa da Covid 19 ...
+
PAULISTANA
... Comecemos com o Adilson Amadeu (ex-PTB no DEM),
ex-presidente do Sindicato (SP) e do Conselho Federal dos Despachantes. Elegeu-se a 1ª vez em 2004 e se dirige firmemente
pra 4 reeleição em 2020. É hoje a maior referência dos taxistas,
até porque vem de família dos taxistas
+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) comemora - junto com o ex-prefeito
paulistano e atual governador Doria (dono do PSDB ‘liberal de
centro’) - o anúncio de que a vacina (laboratório chinês m parceria com o Butantã) começará imunizar a partir de novembro, mês
da possível reeleição num 2º turno
+
ASSEMBLEIA (SP)
Sabe quando os deputados Bolsonaristas ainda no PSL - inclusive a deputada Valéria, casada com o primo dele - vai conseguir aprovar o Impedimento do governador Doria (PSDB), como
fez a do Rio com o Witzel ? Pra um irônico e veterano político,
“só quando o PT presidir a Casa”
+
GOVERNO (SP)
Agora é tudo ou nada pro João Doria (dono do PSDB ‘liberal
de centro’) ser candidato à Presidência 2022. Daí ter Sérgio Moro
como vice, é uma outra história. Ontem, ele botou pra falar na
coletiva de imprensa um diretor do laboratório chinês que fabricará a vacina com o Butantã
+
CONGRESSO (BR)
Deputada Joice (PSL do colega e ainda dono Bivar) acha que
por ter sido a mulher mais votada da História do Brasil trará milhões de votos pra prefeitura paulistana. Com pé no chão, Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) agradecerá - ajoelhado - a
Deus se desta vez for pro 2º turno
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro, vai sofrer nova cirurgia amanhã, desta vez pra
retirada de cálculo na bexiga, não para de rir com as mais diversas tentativas do Lula (ainda dono do PT) recuperar o prestígio
que já teve e que migraram pro cara que agora é um dos 100 maiores influenciadores do mundo
+
PARTIDOS (BR)
No PRTB, o dono Fidelix do partido no qual está filiado o
vice-Presidente da República - general Mourão - considera que
por isso mesmo sua legenda terá em 2020 possibilidade de eleger pela 1ª vez pelo menos 1 candidato a vereador ou candidata
pro Parlamento municipal paulistano
+
H I ST Ó R IAS
Assistam todos os documentários sobre os 70 anos da existência da televisão no Brasil. É uma oportunidade talvez única
dos mais jovens perceberem o quanto as edições e narrativas
mudam o que devia ser a mesma coisa. Sem jornais, revistas, rádio e cinema ela não existiria. Sem ela, a Internet não existiria
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O Centro de Contingência do
coronavírus em São Paulo vetou
na quarta-feira (23) o retorno
parcial de público aos estádios
de futebol do estado nas partidas de futebol de qualquer competição disputada por clubes ou
seleções. A possibilidade foi
barrada devido ao alto risco de
aglomerações e disseminação
do coronavírus dentro e fora de
arenas nos dias de jogos.
“O Comitê concluiu que o
cenário atual da pandemia no
estado de São Paulo não permite a retomada de público em
eventos associados a grandes
aglomerações, como nas parti-

das de futebol de qualquer categoria. Essa é uma decisão técnica. São Paulo permanece em
quarentena, recomendando insistentemente o rigor no isolamento, distanciamento social e
uso de máscaras”, afirmou José
Medina, Coordenador do Centro
de Contingência.
Na terça (22), o Ministério
da Saúde atendeu a pedido da
CBF (Confederação Brasileira
de Futebol) e autorizou o retorno do público aos jogos do Campeonato Brasileiro, com limite
máximo de 30% da capacidade
dos estádios. Apesar do parecer
favorável, o Governo Federal

condicionou a medida a regulações sanitárias e protocolos de
segurança determinados por Estados e Prefeituras.
Com todos os 645 municípios paulistas na fase amarela do
Plano São Paulo de retomada econômica e enfrentamento à COVID19, o eventual retorno do público
aos estádios de futebol iria contra
as próprias regras sanitárias determinadas pelo Governo do Estado.
A decisão contrária ao pedido da
CBF foi tomada de forma unânime pelos especialistas integrantes
do Centro de Contingência.
Eventos com potencial de
gerar grandes aglomerações só

devem ser autorizados na etapa
azul, a última na escala de cinco
faseamentos de controle da pandemia. Medina lembrou que países europeus que começaram a
enfrentar a pandemia antes do Brasil ainda não liberaram a presença
de público em eventos esportivos.
Pela proposta da CBF, os principais times da capital paulista
mobilizariam entre 15 mil a 20 mil
torcedores por partida, inviabilizando o controle de aglomerações e
o distanciamento social em ruas,
estabelecimentos comerciais e
espaços de alimentação em barracas de vendedores ambulantes no
entorno dos estádios.

Estudo com mais de 50 mil voluntários
mostra segurança da Coronavac
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (23)
resultados de uma pesquisa com
50.027 voluntários na China que
demonstram que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a
farmacêutica chinesa Sinovac
Life Science, é segura e não
apresentou reações adversas significativas. Do total de voluntários, 94,7% não tiveram nenhuma reação adversa. Outros
5,36% sentiram efeitos adversos de grau baixo, como dor no
local da aplicação, febre moderada e perda de apetite.
“Esses resultados comprovam que a Coronavac tem um

excelente perfil de segurança e
comprovam também a manifestação feita pela Organização
Mundial de Saúde há duas semanas indicando a Coronavac como
uma das oito mais promissoras
vacinas em desenvolvimento no
seu estágio final em todo o mundo”, disse Doria.
Começaram na China os testes em crianças e idosos. Entre
as pessoas com mais de 60 anos,
a vacina foi aplicada em 422 voluntários e os resultados apontaram 97% de eficácia. Os estudos em crianças têm 552 voluntários de 3 a 17 anos.
“A segurança e eficácia são
dois dos principais fatores para

comprovar se uma vacina está
pronta para uso emergencial na
população. Estamos muito otimistas com os resultados que
a Coronavac apresentou até o
momento. Isso mostra que o
Butantan e a Sinovac estão no
caminho certo para a produção
de um imunizante contra o coronavírus”, esclareceu o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.
Os estudos clínicos que estão sendo realizados no Brasil
desde o dia 21 de julho já aplicaram a vacina em quase 5.600
voluntários, sem nenhum registro de reação adversa grave. Eles
são acompanhados pelos 12

Centros de Pesquisa distribuídos por 5 estados brasileiros
mais o Distrito Federal.
Doses da Coronavac
Até dezembro o Instituto
Butantan receberá 46 milhões de
doses da Coronavac, sendo 6
milhões de doses da vacina já
prontas para aplicação. Outras
15 milhões de doses devem chegar até fevereiro de 2021.
A vacina desenvolvida pela
Sinovac Life Science é uma das
mais promissoras do mundo
pois utiliza tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em
outras vacinas pelo Instituto Butantan.

Território paulista registra 34,4 mil
óbitos e 951,9 mil casos de coronavírus
Na quarta-feira (23), o Estado de São Paulo registra 34.492
óbitos e 951.973 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 818.593 pessoas estão recuperadas, sendo
que 104.209 foram internadas e
tiveram alta hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 46,1% na Grande São Paulo e 46,9% no Estado.
O número de pacientes internados é de 9.252, sendo 5.280 em
enfermaria e 3.972 em unidades
de terapia intensiva, conforme
dados das 10h de quarta (23).
“Nas últimas nove semanas,
viemos observando uma queda
consistente do número de casos
novos internados”, destacou nesta
quarta (23) o secretário-executivo da Secretaria de Estado da

Saúde, Eduardo Ribeiro, em coletiva de imprensa no Palácio dos
Bandeirantes.
“Continuamos em uma curva
de redução do número de pacientes internados nas UTIs e da
quantidade de óbitos”, salientou,
também durante a coletiva de
imprensa desta quarta (23), o coordenador-executivo do Comitê
de Contingência do Coronavírus
de São Paulo, João Gabbardo.
Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infectada,
sendo 566 com um ou mais óbitos.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.
Entre as vítimas fatais estão
19.940 homens e 14.552 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60

anos ou mais, totalizando 76,2%
das mortes.
Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (8.832), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos
(8.096) e 80 e 89 anos (7.036).
Entre as demais faixas estão os:
menores de 10 anos (40), 10 a 19
anos (63), 20 a 29 anos (290), 30
a 39 anos (983), 40 a 49 anos
(2.285), 50 a 59 anos (4.553) e
maiores de 90 anos (2.314).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (59,5% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,1%), doenças neurológicas (10,9%) e renal (9,6%), pneumopatia (8,3%).
Outros fatores identificados são
obesidade (7,7%), imunodepressão (5,6%), asma (3%), doenças
hepáticas (2,1%) e hematológi-

ca (1,8%), Síndrome de Down
(0,5%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%). Esses fatores de
risco foram identificados em
27.692 pessoas que faleceram
por COVID-19 (80,3%).
Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo
coronavírus estão 444.058 homens e 501.817 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.098 casos.
A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos
(224.932), seguida pela faixa de
40 a 49 (197.689). As demais faixas são: menores de 10 anos
(23.063), 10 a 19 (44.412), 20 a
29 (159.954), 50 a 59 (143.454),
60 a 69 (86.656), 70 a 79
(44.110), 80 a 89 (21.069) e maiores de 90 (6.132). Não consta
faixa etária para outros 502 casos.

Pesquisadores de SP concluem maior banco de
dados genômicos de idosos da América Latina
Integrantes do Centro de Estudos do Genoma Humano e de
Células-Tronco (CEGH-CEL),
do Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo (IBUSP), concluíram o sequenciamento do genoma completo de
1.171 idosos paulistanos.
A análise dos dados, reunidos
em um repositório de acesso
aberto, permitirá identificar mutações genéticas responsáveis
por doenças, estimar a incidência na população brasileira e encontrar variantes que podem ser
determinantes para o envelhecimento saudável, entre outras aplicações.
Os resultados do estudo foram publicados na plataforma bioRxiv, em artigo ainda sem revisão por pares. “É o maior banco
de DNA de pessoas idosas da
América Latina e de uma população altamente miscigenada como
a brasileira, resultado de um trabalho iniciado há mais de 10
anos”, diz à Agência Fapesp
Mayana Zatz, professora do IBUSP e coordenadora do CEGHCEL – um Centro de Pesquisa,
Inovação e Difusão (CEPID) financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp).
Os idosos, com média de idade de 71 anos e não aparentados,
foram selecionados por pesquisadores da Faculdade de Saúde
Pública da USP no âmbito do
Projeto Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE), apoiado
pela Fapesp.

Iniciado em 2000, o SABE,
coordenado pela professora Yeda
Duarte, tem o objetivo de traçar
o perfil das condições de vida e
saúde de idosos que residem na
cidade de São Paulo e em outros
centros urbanos da América Latina e do Caribe a partir de entrevistas domiciliares, avaliações e
exames médicos.
“Esse estudo é representativo da população idosa de São Paulo porque é baseado no censo do
município paulista e inclui pessoas de todos os níveis socioeconômicos”, avalia Zatz.
Os idosos foram escolhidos
como população-alvo para sequenciamento do genoma por já terem
passado da idade de início de manifestação de uma série de doenças que surgem na velhice, como
o Alzheimer e Parkinson, entre
outras, explica a pesquisadora.
As primeiras análises dos dados genômicos dos idosos paulistanos, que incluem descendentes de imigrantes de diferentes
continentes, permitiram identificar mais de 76 milhões de variantes genéticas, das quais dois
milhões não estão descritas em
bancos de dados genômicos internacionais.
Uma das explicações para
essa lacuna é que populações altamente miscigenadas, como a
brasileira, estão sub-representadas nesses bancos genômicos,
que guardam majoritariamente
dados genéticos de populações
europeias.
A falta de diversidade nos

bancos genéticos internacionais
pode limitar o acesso de pessoas
de ascendência não europeia aos
benefícios da medicina de precisão e a testes com maior acurácia, aumentando potencialmente
as disparidades de saúde, ressaltam os autores do estudo.
“O número excessivo de variantes não descritas indica que
nossas populações parentais não
estão representadas nesses bancos e reafirma a importância de
sequenciar o genoma de brasileiros, especificamente, para reduzir as assimetrias de representatividade nos bancos genômicos
internacionais”, aponta Michel
Naslavsky, professor do IB-USP
e primeiro autor do estudo, à
Agência Fapesp.
A análise da ancestralidade
genética dos idosos revelou uma
variabilidade considerável, que
abrange desde um único ancestral
a uma mistura de dois ou mais,
com maior predominância, nesta
ordem, de europeus, africanos,
ameríndios e do leste asiático.
Essa diversidade genética é
oposta à de países como os Estados Unidos, onde, apesar da existência de grupos populacionais
descendentes de africanos e de
caucasianos, pessoas que possuem duas ou mais ancestralidades
são incomuns, compara Naslavsky.
“Os americanos que apresentam essa rara miscigenação são
classificados nos bancos genômicos dos Estados Unidos como
latinos, quando, na realidade, são
majoritariamente mexicanos,

que não apresentam o mesmo
perfil de ancestralidade genética
das populações do Brasil e de
outros países da América Latina”
avalia.
Também foram identificados
quase 2 mil elementos genéticos
móveis – partes genômicas que
podem se deslocar para diferentes partes do genoma –, mais de
140 novos alelos de genes HLA
– que se diversificam na forma e
com vários alelos diferentes – e
segmentos genômicos, totalizando entre 60 e 70 milhões de pares de bases que não haviam sido
referidos em sequenciamentos
do genoma humano realizados
até o momento.
Esse número equivale a 2%
das sequências do genoma humano completo, composto por 3
bilhões de pares de bases. Apesar de parecer pequeno, esse
montante de regiões genômicas
sem referência representa uma
parte expressiva do genoma humano de brasileiros que ainda não
está nas bases genômicas internacionais e pode explicar as diferenças genéticas e o surgimento de doenças e ainda contar a
história da origem dessa população, avalia Naslavsky.
“Estamos enriquecendo os
genomas de referência globais
com os dados da população brasileira. A partir de agora, ao sequenciar o genoma de brasileiros
será possível alinhar com o genoma de referência global e com
o do nosso projeto”, afirma o
pesquisador.
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Desemprego subiu 27,6% em
quatro meses de pandemia
A população desocupada no
Brasil, que era de 10,1 milhões
em maio, passou para 12,3 milhões em julho, e, em agosto,
atingiu 12,9 milhões de pessoas, um aumento de 27,6% desde
maio. A taxa de desocupação aumentou em 0,5 ponto percentual de julho para agosto, passando de 13,1% para 13,6%.
Os dados constam da edição
mensal da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Covid19 (Pnad Covid-19) , divulgada
na quarta-feira, (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Em agosto, a Pnad Covid-19
estimou a população ocupada do
país em 84,4 milhões de pessoas, com aumento de 0,8% em
relação a julho, mas ainda acumulando redução de 2,7% em
relação a maio.
A Região Sul foi a única a
apresentar queda da população
desocupada (2,3%). As regiões
Nordeste, com 14,3%, e Norte,
com 10,3%, apresentaram as
maiores variações.
A taxa de desocupação entre
as mulheres foi de 16,2%, maior que a dos homens, com
11,7%, sendo que a diferença
também foi verificada em todas
as grandes regiões. Por cor ou
raça, no Brasil e em todas as
grandes regiões, a taxa era maior entre as pessoas de cor preta
ou parda (15,4%) do que para
brancos (11,5%).
Por grupos de idade, os mais
jovens apresentaram taxas de
desocupação maiores, de 23,3%
para aqueles de 14 a 29 anos de
idade. Por nível de escolarida-

de, aqueles com nível superior
completo ou pós-graduação tiveram as menores taxas, 6,8%.
Auxílio emergencial
Em agosto, o percentual de
domicílios onde pelo menos um
dos moradores recebeu algum
auxílio para combater os efeitos
da pandemia foi de 43,9% no
país, sendo que as maiores proporções estavam no Norte
(61%) e no Nordeste (59,1%).
O valor médio do benefício recebido pela população foi de R$
901 por domicílio.
Entre os tipos de auxílio
abordados pela pesquisa estão o
emergencial, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI),
autônomos e desempregados, e
a complementação do governo
federal pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
O Amapá, com 71,4%, foi o
estado com maior proporção de
domicílios onde um dos moradores é beneficiário de programa de auxílio emergencial, seguido de Maranhão, com 65,5%,
e Pará, 64,5%.
“Esse índice ficou estável
em praticamente todos os estados. O total de domicílios que
receberam auxílio teve um aumento grande de maio para junho e, de junho para julho, praticamente não cresceu, ficando
estável em agosto”, disse, em
nota, a coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira.
Testes
Até agosto, 17,9 milhões de

pessoas, 8,5% da população, haviam feito o teste de diagnóstico
para saber se estavam infectadas
pelo novo coronavírus (covid19) no Brasil. Destas, 21,6%, o
equivalente a 3,9 milhões de pessoas, testaram positivo.
Segundo a coordenadora da
pesquisa, uma maior disponibilidade de testes e, consequentemente, um maior acesso a eles
por parte da população podem
justificar o aumento no número
de pessoas que estão fazendo o
exame. “Como a pandemia não
acabou, é natural que aumente
esse número, inclusive entre as
pessoas que não tiveram sintomas, mas que tiveram contato
com alguém que teve covid-19
e fizeram o teste para se certificar”, explicou.
De acordo com o IBGE, o
percentual de realização dos testes para diagnóstico da doença é
maior entre as pessoas com rendimentos mais altos, chegando
a 21,7% no grupo de rendimento domiciliar per capita acima de
quatro salários mínimos e ficando abaixo de 5% entre as pessoas que ganham até meio salário
mínimo.
“Quem tem condições de fazer o exame para descartar a possibilidade [de estar com a doença] já faz nos laboratórios. Não
existem indícios de que há mais
contaminação entre os que têm
mais renda, mas a gente tem
mais pessoas fazendo o teste
entre aqueles que possuem mais
renda”, disse a pesquisadora.
A pesquisa aborda três tipos
de testes: o Swab, exame em que
o material é coletado com co-

tonete na boca e/ou nariz; o teste rápido com coleta de sangue
por um furo no dedo; e o exame
com sangue retirado na veia do
braço. Dos 17,9 milhões de pessoas que fizeram o teste, 6,9
milhões fizeram Swab e, desses,
25,2% testaram positivo.
O Distrito Federal (19,4%)
foi a unidade da federação com
maior percentual de testes realizados, seguido por Piauí
(14,4%) e Roraima (12%). “Dos
19,4% que fizeram o teste no
Distrito Federal, só 4,1% testaram positivo. Então esse dado
mostra que mais pessoas estão
fazendo o teste do que, de fato,
recebendo o diagnóstico da doença”, disse Maria Lucia.
Pernambuco (5,8%), Acre
(6%) e Minas Gerais (6,1%) registraram os menores percentuais de realização de testes.
Apesar do aumento no número de pessoas que fizeram os
testes, o contingente daqueles que
relataram ter algum sintoma de
síndromes gripais diminuiu. Em
maio, 24 milhões de pessoas afirmavam ter algum dos sintomas
abordados pela pesquisa, como
tosse, febre e dificuldade para respirar. Em agosto, esse número
caiu para 12,1 milhões, o que
representa 5,7% da população.
“Agora, as pessoas que tiveram contato com outras que estiveram doentes têm mais
oportunidades de tirar a prova
para saber se também foram
contaminadas ou não. Então
tem muita gente que fez o teste sem apresentar sintoma nenhum”, informou Maria Lucia.
(Agência Brasil)

Contas externas têm saldo positivo
de US$ 3,7 bilhões
As contas externas registraram saldo positivo em agosto
pelo quinto mês seguido, informou na quarta-feira, (23) o Banco Central (BC).
O superávit em transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias e serviços
e transferências de renda do Brasil
com outros países, chegou a US$
3,721 bilhões, o maior resultado
positivo já registrado em agosto,
na série iniciada em janeiro de
1995. Em agosto de 2019, foi registrado déficit em transações correntes de US$ 3,032 bilhões.
“Essa reversão seguiu tendência observada no mês anterior e decorreu da alta de US$ 2,4
bilhões no superávit da balança
comercial de bens e das reduções de US$ 3,5 bilhões e de
US$ 882 milhões nos déficits
em renda primária e serviços,
respectivamente”, disse o BC,
em relatório.
Nos oito primeiros meses do
ano, as transações correntes tiveram déficit de US$ 8,539 bilhões, contra o saldo negativo de
US$ 34,020 bilhões em igual
período de 2019.
Em 12 meses encerrados em
agosto, o déficit chegou a US$
25,4 bilhões (1,64% do Produto Interno Bruto – PIB, a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país), ante US$ 32,2
bilhões (2,03% do PIB) até julho deste ano.
Balança comercial
Em agosto, as exportações

de bens totalizaram US$ 17,810
bilhões e as importações, US$
11,850 bilhões, resultando no
superávit comercial de US$
5,960 bilhões, contra US$ 3,552
bilhões no mesmo mês do ano
passado. De janeiro a agosto, o
superávit comercial chegou a
US$ 31,870 bilhões, ante US$
27,462 bilhões do mesmo período de 2019.
Serviços
O déficit na conta de serviços (viagens internacionais,
transporte e aluguel de equipamentos, entre outros) atingiu
US$ 1,346 bilhão em agosto,
ante US$ 2,228 bilhões em igual
período de 2019. Nos oito primeiros meses do ano, o saldo
negativo chegou a US$ 13,727
bilhões, resultado menor que o
registrado de janeiro a agosto de
2019, de US$ 23,087 bilhões.
Viagens internacionais
O resultado das viagens internacionais – que fazem parte
da conta de serviços – ficou negativo em US$ 123 milhões,
contra US$ 842 milhões em
agosto de 2019. O saldo do mês
passado é o menor para agosto
desde 2005 (US$ 103 milhões).
O saldo de viagens internacionais é formado pelas receitas de estrangeiros no Brasil, no
valor de US$ 146 milhões, e os
gastos de brasileiros no exterior, de US$ 270 milhões. De janeiro a agosto, as despesas superaram as receitas em US$

1,892 bilhão, contra o saldo também negativo de US$ 7,872 bilhões em igual período de 2019.
As viagens internacionais
têm sido afetadas pelas restrições de entrada e saída dos países e pelas medidas de isolamento social, necessárias para o enfrentamento da pandemia da covid-19.
Rendas
Em agosto, o déficit em
renda primária (lucros e dividendos, pagamentos de juros
e salários) chegou a US$
1,188 bilhão, contra US$
8,165 bilhões no mesmo período de 2019. De janeiro a
agosto, o saldo negativo ficou
em US$ 28,464 bilhões, ante
US$ 39,092 bilhões em igual período do ano passado.
A conta de renda secundária
(gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares,
sem contrapartida de serviços
ou bens) teve resultado positivo de US$ 295 milhões, contra US$ 325 milhões em agosto de 2019. Nos oito primeiros meses do ano, o resultado
positivo chegou a US$ 1,782
bilhão, ante US$ 697 milhões
em igual período de 2019.
De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
Banco Central, Fernando Rocha,
a alta do dólar tem incentivado
o envio de recursos de brasileiros que moram no exterior para
a família no Brasil.

Investimentos
Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país
(IDP) somaram US$ 1,430 bilhão no mês passado, ante US$
9,524 bilhões em agosto de
2019. “As incertezas decorrentes da pandemia e seus impactos na economia mundial continuam apesar dos investimentos
diretos”, disse Rocha.
De janeiro a agosto, o IDP
chegou a US$ 26,957 bilhões,
ante US$ 46 bilhões nos oito
primeiros meses de 2019. Nos
12 meses encerrados em agosto de 2020, o IDP totalizou
US$ 54,5 bilhões, correspondendo a 3,51% do PIB, em
comparação a US$ 62,6 bilhões (3,94% do PIB) em julho. Esse é o menor resultado
acumul ado em 12 meses desde
agosto de 2010, quando ficou
em US$ 50,795 bilhões.
Em agosto, os investimentos em carteira no mercado
doméstico totalizaram ingressos líquidos (descontadas as
saídas) de US$ 2,345 bilhões,
dos quais US$ 2,045 bilhões
em títulos de dívida e US$
300 milhões em ações e fundos de investimento.
Nos oito primeiros meses de
2020, houve saídas líquidas de
US$ 28,281 bilhões, contra ingressos líquidos de US$ 7,509
bilhões, em período similar do
ano passado. A saída registrada
de janeiro a agosto é a maior da
série do BC, iniciada em 1995.
(Agência Brasil)

Mais de 1,2 mil municípios aderiram
ao sistema de compras do governo
Em um ano, 1.229 municípios aderiram ao Sistema de Compras do Governo Federal, estimulados pelas novas regras de
uso do pregão eletrônico, estabelecidas pelo Decreto nº
10.024/2019. Atualmente, mais
de 2.374 municípios utilizam o
sistema gerenciado pelo Ministério da Economia.
A norma, que completa um
ano hoje (23), define a obrigatoriedade dessa modalidade de
licitação no uso de recursos decorrentes de transferências voluntárias da União, que movimentaram R$ 10,4 bilhões no
ano passado. Os municípios podem usar o sistema do governo

federal ou desenvolver ferramenta própria.
“O Comprasnet está disponível de forma gratuita para todos
os interessados. Os municípios
podem utilizar o sistema do governo federal”, afirma o secretário de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia (ME),
Cristiano Heckert.
Para aderir ao sistema, basta
seguir as orientações disponíveis no gov.br/compras.
De acordo com o Painel de
Compras, o pregão eletrônico
foi utilizado em 23.478 processos de aquisição (processos ho-

mologados) neste ano, movimentando cerca de R$ 29,7 bilhões nas contratações realizadas pelo Comprasnet. Este dado
contempla as compras realizadas pelo governo federal e também as dos demais entes que utilizam o sistema.
Segundo Heckert, uma outra
mudança importante estabelecida pelo decreto é o combate a
práticas de envio automático de
lances por meio de programas de
inteligência artificial. “Trabalhamos para mitigar o uso destas práticas fraudulentas, utilizadas para
desestimular a participação de
outros licitantes”, complementa.
O ministério está reformu-

lando o sistema, o que está sendo chamado de Comprasnet 4.0.
Lançado em etapas, a nova versão conta com o investimento de
R$ 11 milhões, viabilizado por
meio de parceria com o Sebrae.
“Nós estamos trabalhando
para a expansão da digitalização de
todas as etapas do processo de
contratação”, explica Heckert.
Entre as novidades está a
implantação de novos módulos,
que incluem o desenvolvimento
de ferramentas mais intuitivas e
de fácil operação. A expectativa
é de que a participação de fornecedores de pequenas e médias empresas seja ampliada.
(Agência Brasil)
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Pandemia reduz em
um décimo renda
mundial obtida com
trabalho, diz OIT
A renda mundial obtida com o trabalho caiu cerca de
10,7% – ou US$ 3,5 trilhões – nos primeiros nove meses de
2020 em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) na quarta-feira (23).
Essa leitura, que não inclui o auxílio à renda fornecido
pelos governos para compensar o fechamento de locais de
trabalho durante a pandemia, é o equivalente a 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) global para os três primeiros trimestres de 2019, acrescentou a instituição.
“O fechamento de locais de trabalho continua a perturbar
os mercados em todo o mundo, levando a perdas de horas de
trabalho maiores do que as estimadas anteriormente”, disse
a OIT em seu sexto relatório sobre os efeitos da pandemia
no mundo laboral.
Trabalhadores em economias em desenvolvimento e
emergentes, especialmente aqueles com empregos informais, foram afetados em uma extensão muito maior do que
em crises anteriores, segundo a agência da Organização das
Nações Unidas. A OIT informou que o declínio no número
de empregos foi geralmente maior para as mulheres do que
para os homens.
“Assim como precisamos redobrar nossos esforços para
combater o vírus, também precisamos agir com urgência e
em escala para superar seus impactos econômicos, sociais
e de emprego. Isso inclui apoio sustentado para postos de
trabalho, empresas e renda”, disse o diretor-geral da OIT,
Guy Ryder, em comunicado. (Agência Brasil)

China promete
“neutralidade
carbônica” até 2060
O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu reduzir as
emissões de carbono e alcançar a “neutralidade carbônica”
antes de 2060. A China é o maior emissor de gases de efeito
estufa do mundo, mas assumiu perante a Organização das
Nações Unidas (ONU), na terça-feira (22), uma agenda climática ousada.
Na reunião anual da Assembleia Geral ONU, Xi Jinping
disse que a China pretende adotar metas climáticas muito mais
rígidas e até alcançar a “neutralidade de carbono antes de
2060”. A redução da emissão de gases poluentes como o carbono pode ser uma forma de pressionar os Estados Unidos,
mas pode ser crucial no combate às alterações climáticas.
Em videoconferência da Assembleia Geral da ONU, o
presidente chinês renovou o apoio ao Acordo Climático de
Paris e pediu que o mundo tenha como foco a proteção do
meio ambiente quando ultrapassar a pandemia da covid-19.
“O nosso objetivo é atingir o pico de emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de
carbono antes de 2060”, afirmou o presidente chinês em
discurso, acrescentando que a pandemia mostrou que o mundo precisa mudar. Por isso, a China decidiu acelerar o processo a que Xi Jinping chamou de “revolução verde”.
“A humanidade não pode ignorar indefinidamente os avisos da natureza e seguir o caminho tradicional de extração
de recursos sem investir na conservação, no desenvolvimento
à custa da proteção e explorando os recursos sem restauração”, disse Xi Jinping, lembrando que o Acordo de Paris,
assinado em 2015, era o “mínimo” necessário para proteger
a Terra, e, por isso, “todos os países devem dar passos decisivos para cumpri-lo”. Ele pediu ainda que os países “alcancem uma recuperação verde da economia mundial na era póscovid”.
“Apelamos a que todos os países procurem um desenvolvimento inovador, coordenado, verde e aberto para todos”,
afirmou, sugerindo que as nações “aproveitem as oportunidades históricas apresentadas por uma nova etapa da revolução
científica e tecnológica e pela transformação industrial”.
A confirmar-se, a meta chinesa será crucial para o sucesso dos objetivos climáticos mundiais, principalmente para
manter a temperatura média global abaixo dos dois graus celsius (°C) acima dos níveis pré-industriais, fechada no Acordo de Paris de 2015.
Este já é considerado o maior compromisso da China com o
combate às alterações climáticas, segundo o The New York Times, e poderá pressionar o presidente norte-americano Donald
Trump, que considera o aquecimento global um “embuste”.
As emissões da China caíram drasticamente durante o
confinamento imposto devido à covid-19 no início do ano,
mas as emissões locais de muitas cidades voltaram aos níveis normais desde a retomada das atividades. No entanto, é
preciso lembrar que para a China recuperar e acelerar o crescimento econômico, aumentou o número de projetos a carvão e de indústrias poluentes, o que tem gerado preocupação a ambientalistas e à comunidade internacional. (Agência Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020

Senado aprova recriação do
Ministério das Comunicações
Enem: estudantes
têm até 1º de outubro
para inserir foto
no cadastro
Até 23h59 (horário de Brasília) do dia 1º de outubro, inscritos no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2020
devem inserir ou alterar a foto
na Página do Participante. O
cadastramento é obrigatório e
a foto deve atender a algumas
regras, como ser atual, nítida,
individual, colorida e com fundo branco.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), não serão aceitas imagens de pessoas com óculos
escuros ou artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares). A fotografia
também deve mostrar o rosto
inteiro do participante, com
uma boa iluminação e foco,
além de estar nos formatos de
arquivo JPEG e PNG (tamanho
máximo de 2 MB). Imagens em
PDF não serão permitidas. O
Inep e o Ministério da Educação (MEC) não realizam validação da foto.
Provas
Por causa da pandemia do

novo coronavírus, as provas da
edição 2020 do exame foram
adiadas para os dias 17 e 24 de
janeiro de 2021 (versão impressa); e 31 de janeiro e 7 de
fevereiro de 2021 (versão digital). Além de uma redação e
45 questões, os candidatos terão que responder questões
sobre quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e
suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas
tecnologias.
Dúvidas
As informações a respeito
do Enem 2020 podem ser
acompanhadas nos portais do
Inep e do MEC, assim como
nas redes sociais oficiais
dos dois órgãos do governo
federal. Dúvidas podem ser
sanadas pelo Fale Conosco
do instituto, por meio do autoatendimento online ou do
0800 616161, a central
aceita apenas chamadas feitas de telefone fixo. (Agência Brasil)

BRDE atinge marco de mais
de R$ 900 milhões em
contratos no Paraná
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) atingiu a marca de R$
900 milhões em contratos no
Paraná, em menos de nove meses – de janeiro até o início de
setembro. Nos três estados do
Sul, o valor chega a R$ 2,2 bilhões em contratos.
Na análise aprofundada dos
contratos celebrados até o momento no Paraná, o BRDE apresentou aumento de 320% nos
financiamentos de projetos de
micro e pequenas empresas e
75% para médias empresas paranaenses.
Os projetos de eficiência
energética e energias renováveis
também têm destaque: tiveram
aumento de 36% em relação ao
mesmo período de 2019, atingindo R$ 294 milhões em contratos no Estado. Já o Recupera
Sul, Programa emergencial de
crédito para recuperação da economia da região Sul, atingiu, por
sua vez, a marca de R$240 milhões em contratos.
“Os números são expressivos e mostram que o BRDE esteve, mais do que nunca, ao lado
do paranaense. Continuaremos
trabalhando arduamente para
manter e elevar estes marcos,
fazendo ainda mais diferença na
economia do Estado”, diz o vicepresidente e diretor de operações do BRDE, Wilson Bley
Lipski.
Nos três estados, o montante de R$ 2,2 bilhões em menos

de nove meses deste ano já é
superior ao valor total de
2019Se considerado o mesmo
período do ano anterior, o crescimento em créditos contratados é de mais de 65%. No que
diz respeito a recursos próprios, o aumento, comparado ao
ano passado, ultrapassa 170%.
Avanços que, segundo Wilson Bley Lipski, demonstram a
rápida resposta do Banco diante
da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Na
crise, não nos escondemos. Pelo
contrário, criamos o Programa
Recupera Sul, destinamos créditos para a recuperação das empresas e montamos uma forçatarefa em parceria com o Governo do Paraná e outros parceiros
para promover a manutenção e
geração de empregos no Estado”, Lipski.
Ele ressalta que, além disso,
foi aumentada a possibilidade de
crédito com recursos próprios
e com novos contratos como,
por exemplo, AFD (Agência
Francesa de Desenvolvimento),
CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), FSA(Fundo Setorial do Audiovisual), Fungetur (Fundo Geral do Turismo)
e Funcafé (Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira).
Mais informa ções sobre
programas, linhas de crédito e
atuação do BRDE no Paraná e
nos outros dois estados do Sul
no site www.brde.com.br/
(AENPR)

Na quarta-feira (23), durante o segundo dia de votações semipresenciais, o plenário do
Senado aprovou a Medida Provisória 980/2020, que recriou o
Ministério das Comunicações.
O texto segue para sanção presidencial.
Em junho deste ano, sob o
comando do ministro Fábio Faria (PSD), a pasta voltou ao mapa
da Esplanada dos Ministérios a
partir do desmembramento do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por medida provisória.
Embaixadas
Até as 14h30, os senadores
aprovaram 16 indicações de nomes para ocupar embaixadas
brasileiras em diversos países
como Chile, Timor-Leste e Irã.
Os indicados foram sabatinados e aprovados na segundafeira (21) pela Comissão de

Relações Exteriores da Casa.
STM
Os senadores também aprovaram as indicações ao Superior
Tribunal Militar (STM) dos almirantes de esquadra Leonardo Puntel e Celso Luiz Nazareth e do
tenente-brigadeiro do ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira.
Cuidados
Desde a adoção das delibe-

rações remotas, em março deste ano, por causa da pandemia do
novo coronavírus (covid-19),
esta é a primeira semana que a
Casa tem sessões com a presença
física de senadores. A votação de
indicação de autoridades é secreta e só pode ser feita a partir do
sistema biométrico da Casa. Para
garantir a segurança dos parlamentares do grupo de risco, totens de
votação foram instalados em sistema drive-thru. (Agência Brasil)

Senadores da Comissão do Pantanal
aprovam cronograma de trabalho
Em reunião remota na quarta-feira (23), a comissão temporária externa do Senado criada
para acompanhar ações de enfrentamento aos incêndios no
Pantanal aprovou o cronograma
de trabalho. A meta do colegiado é elaborar uma norma que
está sendo chamada de Estatuto
do Pantanal.
O documento vai abrigar uma
legislação federal, específica
para o bioma, que vai nortear as
legislações estaduais e municipais, tanto de Mato Grosso
como de Mato Grosso do Sul. A
expectativa dos parlamentares é
que o texto traga regras para que
o Pantanal tenha um desenvolvimento econômico sustentável,

com ênfase nas características
do bioma e nos anseios dos pantaneiros.
Cronograma
Para embasar a construção
do texto, o cronograma prevê o
levantamento, análise de dados
e avaliações por entidades públicas e privadas e identificação de
atores sociais e agentes econômicos relacionados ao tema.
Também estão previstas audiências públicas, além da visita a
regiões atingidas pelas queimadas. A primeira foi feita no último fim de semana em um trecho da Rodovia Transpantaneira.
Outra diligência foi marcada para o dia 3 de outubro. Vári-

as autoridades estaduais e federais – entre elas, o vice-presidente da República, Hamilton
Mourão, e os ministros Ricardo
Salles (Meio Ambiente), Tereza
Cristina (Agricultura) e Rogério
Marinho (Desenvolvimento Regional) – serão convidadas até
amanhã pelo presidente e pelo
relator do colegiado – senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e
Wellington Fagundes (PL-MT)
– para conhecerem a situação na
região de Corumbá (MS).
As mesmas autoridades
também serão convidadas para
debater o tema, junto com entidades da sociedade civil, em
audiência pública remota da
comissão.

Relatório
O relatório final, que inclui
do Estatuto do Pantanal, pode
ser apresentado até dezembro,
quando termina o prazo de 90
dias de funcionamento da comissão. Mas os senadores não
querem deixar a análise do parecer para a última hora. O esforço é para que o projeto de
criação do estatuto do Pantanal
tramite ainda este ano em no
máximo duas comissões do Senado: a de Constituição e Justiça (CCJ) e de Meio Ambiente
(CMA). Se tudo correr conforme o previsto, a proposta final
aprovada seguirá ainda este ano
para análise da Câmara dos Deputados. (Agência Brasil)

Federação de Bancos alerta para
aumento de fraudes durante a pandemia
Levantamento da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban)
mostrou o crescimento de tentativas de fraudes financeiras
contra os brasileiros durante
a pandemia de covid-19. Neste período, as instituições registraram aumento de 80% nas
tentativas de ataques de
phishing – que se inicia por
meio de recebimento de
emails que carregam vírus ou
links e que direcionam o usuário a sites falsos.
O golpe do falso motoboy,
em que é oferecido o serviço
para recolher o cartão na casa
da pessoa, teve aumento de
65% durante o período de isolamento social. Já os golpes
do falso funcionário e falsas
centrais telefônica cresceram

70%. Além disso, mensagens
com ofertas atrativas, clonagem de contas de WhatsApp e
avisos para que as pessoas recadastrem urgentemente seus
dados junto a uma instituição
são algumas das situações usadas para os golpes.
Segundo a Febraban, no
período da quarentena houve
ainda alta de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos, o que resultou em
uma campanha de alerta com
o apoio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa, vinculada ao Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, e do Banco Central.
“Queremos contribuir para o
desenvolvimento de uma cultu-

ra de prevenção a fraudes e do
uso seguro dos canais digitais no
país”, disse Isaac Sidney, presidente da Febraban.
Segundo ele, os bancos investem cerca de R$ 2 bilhões
por ano em sistemas de tecnologia da informação (TI)
voltados para segurança, que
corresponde a cerca de 10%
dos gastos totais do setor com
TI, com o objetivo de garantir
a tranquilidade dos clientes
em suas transações financeiras
cotidianas.
Alerta
O diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da
Febraban, Adriano Volpini, alerta que os dados pessoais do cliente jamais são solicitados ati-

vamente pelas instituições financeiras e que, caso haja dúvida, o consumidor deve procurar
seu banco para ter esclarecimentos.
“Seja pelo telefone, por email, pelas mídias sociais, SMS,
o fraudador solicita dados pessoais do cliente, como números
de cartões e senhas, em troca de
algo, ou ainda induz o usuário a
ter medo de alguma situação”,
disse Volpini.
Segundo a federação, atualmente 70% das fraudes estão
vinculadas à engenharia social,
que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele
forneça informações confidenciais, como senhas e números de
cartões para os fraudadores.
(Agência Brasil)

Operação da PF apura desvios no
SUS de mais de R$ 2 milhões
O desvio de mais de R$ 2
milhões de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS) destinados à Santa Casa de Santana do
Livramento, no Rio Grande do
Sul, é o alvo da Operação Sem
Misericórdia, da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã de
quarta-feira, (23). A investigação
apura o desvio de recursos públicos a partir de contrato firmado entre a Santa Casa de Misericórdia, por meio da Prefeitura
Municipal de Santana do Livramento, e uma organização social responsável pela gestão do

hospital durante o período de
maio a novembro de 2019.
Fraude
No período do contrato, a
organização social subcontratou
duas empre sas pertencentes ao
mesmo grupo criminoso para
a execução de atividades de assessoria e consultoria, em valor global superior a R$ 1 milhão , como forma de justificar o desvio de verbas realizado por diversas transferências
bancárias ao longo de todo o
período, bem como permitir a

contabilização nas empresas de
destino como se os recursos
fossem lícitos. Além disso,
notas fiscais e contratos com
empresas de fachada foram forjados com o propósito de sustentar as transferências ocorridas anteriormente sem o adequado lastro contábil.
Segundo estimativa da PF,
mais de R$ 1,5 milhão foram
repassados para diversas pessoas físicas investigadas, principalmente para o diretor da organização social contratada pela
prefeitura. Somente ele, que não

teve a identidade revelada, fez no
período de contrato saques em
espécie que somaram mais de
R$ 500 mil.
No total, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e
apreensão em Sarandi (RS), e em
Vitória, Vila Velha, Afonso, Venda Nova do Imigrante e São Domingos do Norte, no Espírito
Santo. A PF também fez o sequestro de bens, e bloqueio de
contas bancárias e cumpriu medidas cautelares, expedidos pela
22ª Vara Federal de Porto Alegre. (Agência Brasil)

Ministro da Economia diz que
reforma deve ter tributos alternativos
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quartafeira, (23), em Brasília, que o
país precisa de um programa de
“substituição tributária” e de “tributos alternativos” para compensar a desoneração da folha de pagamento, que, opinou, é necessária para a criação de empregos e renda para a população.
Ele afirmou que essa é a prioridade do governo na retomada do crescimento “com responsabilidade fiscal”.
“Descobrimos 38 milhões
de brasileiros que eram os invi-

síveis, temos que ajudar essa turma a ser reincorporada ao mercado de trabalho, então temos
que desonerar a folha, por isso
que a gente precisa de tributos
alternativos para desonerar a folha e ajudar a criar empregos”,
disse o ministro, sobre os beneficiários do auxílio emergencial, pago pelo governo aos mais
vulneráveis durante a pandemia
de covid-19.
Guedes e o líder do governo
na Câmara, deputado Ricardo
Barros (PP-PR), deram declarações à imprensa após reunião

com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, para
discutir a reforma tributária.
De acordo com Barros, a
equipe econômica está construindo um texto de reforma tributária
que deve ser encaminhado na semana que vem à comissão mista
que analisa o tema, após ser submetido aos líderes partidários.
Além disso, segundo o parlamentar, durante a reunião, foram avaliadas as alternativas para
o financiamento do programa de
renda mínima social, a ser definido na proposta do novo pacto

federativo, que está em tramitação no Senado, sendo construído pelo relator, senador Marcio
Bittar (MDB-AC).
Barros reafirmou o compromisso com o teto de gastos e o
rigor fiscal. “Nenhuma proposta que será encaminhada vai tratar dessa questão [aumento da
carga tributária]. Estamos buscando - dentro do orçamento recursos para poder avançar nos
programas e, se houver a necessidade, faremos uma substituição de tributação”, finalizou Barros. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL SAMARITANO
Edital de convocação – Ficam convocados os Associados Efetivos adimplentes da
Associação Médica do Hospital Samaritano para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, que se realizará no Hospital Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero,
1486, sala da Associação Médica, no andar P1, nesta Capital, no dia 03 de novembro
de 2020, terça-feira, das 08:00 às 17:00 horas ininterruptamente, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição da Diretoriada Associação Médica do Hospital
Samaritano, para o quadriênio de 2021-2024. São Paulo 22 de setembro de 2020. Dr.
Walmyr Ribeiro de Mello – Diretor Presidente.
BMPI Infra S.A. - CNPJ/MF n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186 - Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 30/07/2020 Data, Hora e Local: 30/07/2020, às 15h, São Paulo/SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, Conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001.
Convocação: Dispensada. Presença: Presente todos os conselheiros. Mesa: Presidente: Sr. Guilherme Moreira Teixeira; Secretária: Sra. Alicia Maria
Gross Figueiró. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos a lavratura da
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da Ordem do Dia, considerando o disposto no artigo 15, item (ii), do Estatuto
Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) A eleição do Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena, RG nº 6.091.773 - SSP/
MG, CPF nº 011.836.976-86, com endereço na Rua Tuim, nº 186, Apartamento 41, Bairro Moema, São Paulo/SP para o cargo de Diretor Presidente;
(ii) A eleição da Sra. Alícia Maria Gross Figueiró, RG nº MG 2.093.810 - SSP/MG, CPF nº 556.869.236-04, com endereço na Rua Ouro Preto, nº 1.523,
Apartamento 1201, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretora Administrativo-Financeiro; e (iii) A eleição do Sr. Miguel Luiz
Morad Noronha, RG nº 7.536.364 - SSP-SP, CPF nº 066.029.008-11, com endereço na Rua Edson, nº 640, Bloco B, Apartamento 181B, Bairro Campo
Belo, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Investimentos. Os diretores ora eleitos tomam posse neste ato e, para os efeitos do disposto no artigo
35, II, da Lei nº 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/96, e no §1º do artigo 147 da Lei nº
6.404/76, declaram que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
PECULATO CONTRAAECONOMIAPOPULAR CONTRAOSISTEMAlNANCEIRONACIONAL CONTRAASNORMASDEDEFESADACONCORR¾NCIA CONTRAASRELA¼ÊESDECONSUMO
fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de
exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade
QUEPOSSASERCONSIDERADACONCORRENTEDA#OMPANHIA EN»OT¾MINTERESSECONmITANTECOMODA#OMPANHIA0ARAOSlNSDOARTIGO e DA,EIN
 DECLARAMQUERECEBER»OEVENTUAISCITA¼ÊESEINTIMA¼ÊESEMPROCESSOSADMINISTRATIVOSEJUDICIAISRELATIVOSAATOSDESUASGESTÊESNOSENDEreços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Os mandados terão duração de dois anos, iniciando-se
nesta data e encerrando em 30 de julho de 2022. Encerramento: Formalidades Legais. São Paulo, 30 de julho de 2020. Guilherme Moreira Teixeira
- Presidente da RCA e Conselheiro; Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária da RCA e Conselheira; Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira;
Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente eleito; Alícia Maria Gross Figueiró - Diretora Administrativo-Financeiro eleita; Miguel Luiz Morad
Noronha - Diretor de Investimento eleito. JUCESP nº 346.350/20-7 em 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ALPHAVILLE S.A.

CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2020
Data, Horário e Local: No dia 10.08.2020, às 09:30 hs, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), localizada na
cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por Alexandre Mafra Guimarães. Ordem do Dia: Deliberar sobre a retiﬁcação e ratiﬁcação da eleição do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da
Companhia, constante da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20.07.2020, submetida a arquivamento perante a JUCESP em 5.08.2020, sob o protocolo 1116777/20-4 e atualmente em fase de arquivamento (“RCA
20.7”). Deliberações: Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia foi tomada por unanimidade a seguinte deliberação pelo Conselho de Administração: 1. Retiﬁcar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário, conforme constante da deliberação “v” da RCA 20.7, considerando que o Sr. Odair Garcia Senra constou erroneamente como membro eleito para o Comitê de Auditoria Não-Estatutário, sendo que, no seu lugar, deveria ter constado o
Sr. José Roberto de Mattos Curan e ratiﬁcar a eleição dos membros do Comitê da Auditoria ocorrida na RCA 20.7, para que
o referido item vigore, de forma rerratiﬁcada, com a seguinte redação: “(v) Aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem o Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, todas para um mandato uniﬁcado de 2 anos:
a. José Roberto de Mattos Curan, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 11.189.939 SSP/SP, CPF nº
046.258.838-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Lorena, 1.157, apartamento 13, Jardim
Paulista, CEP 01424-005; b. Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 18.689.830-7, CPF
nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Topázio, 558, Residencial 9,
Alphaville, CEP 06540-235; e c. Marcio Alvaro Moreira Caruso, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº
17.423.714-5 SSP/SP, CPF nº 088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Alameda dos Aicás,
159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último com reconhecida experiência em contabilidade,
conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado. A posse dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário
ocorrerá antes do lançamento da oferta pública de distribuição de ações da Companhia.” Encerramento: Não havendo
nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10.08.2020. Presenças:
Mesa: (aa) Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. Conselheiros Presentes: (aa)
Ricardo Leonel Scavazza; Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wiederkehr Grechinski; Odair Garcia Senra; e José Roberto de Mattos Curan. Certiﬁco que a apresente é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10.08.2020. Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. JUCESP nº 381.856/20-3 em 18.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alphaville S.A. - CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 20.07.2020
Data, horário, local: 20.07.2020, 10hs, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel
Scavazza e secretariados por Mariane Wiederkehr Grechinski. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação das políticas internas da Companhia obrigatórias para companhias abertas, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 480”) e do Regulamento do Novo Mercado emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo
Mercado” e “B3”); (ii) a aprovação do Código de Ética e Conduta da Companhia; (iii) a aprovação do Regimento Interno da Diretoria da Companhia; (iv) a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia; (v) a aprovação da lista
contendo as competências da área de auditoria interna da Companhia; (vi) a avaliação da suﬁciência da estrutura e do orçamento destinados à auditoria interna para o desempenho de suas competências e aprovar o orçamento da auditoria interna de 2020;
(vii) a criação do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia; e (viii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia. Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram
tomadas por unanimidade as seguintes deliberações pelo Conselho de Administração: (i) aprovar (a) a Política de Indicação de
Administradores; (b) a Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários; (c) a Política de Gerenciamento de Riscos; (d) a Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conﬂitos de Interesses; e (e) a Política de
Remuneração de Administradores, as quais rubricadas pela Mesa, ﬁcam arquivadas na sede social; (ii) aprovar o Código de Ética
e Conduta da Companhia, o qual rubricado pela Mesa, ﬁca arquivado na sede social; (iii) aprovar a lista contendo as competências da área de auditoria interna da Companhia, que foi rubricada pela Mesa e será arquivada na sede da Companhia; (iv) conﬁrmar que a estrutura e orçamento destinados à área de auditoria interna são suﬁcientes para o desempenho de suas competências, bem como aprovar o orçamento da auditoria interna de 2020, cuja cópia foi rubricada pela Mesa e será arquivada na Companhia; (v) aprovar a criação do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, sendo certo que a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário será objeto de reunião do Conselho de Administração a ser realizada oportunamente; e (vi) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, o qual rubricado pela Mesa, ﬁca arquivado na sede social. Encerramento: Não havendo nada a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes. Presenças: Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; e Mariane Wiederkehr Grechinski - Secretária. Conselheiros Presentes: Ricardo Leonel Scavazza; Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wiederkehr Grechinski;
Odair Garcia Senra; e José Roberto de Mattos Curan. São Paulo, 20.07.2020. Certiﬁco e dou fé que essa ata é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 20.07.2020. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Mariane Wiederkehr Grechinski - Secretária. JUCESP nº 319.523/20-2 em 18.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
LJN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 13.608.705/0001-38 - NIRE 35.300.393.481
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAODINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020
1. Data, hora e local:EŽĚŝĂϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ăƐϴŚϬϬŵŝŶ͕ŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W. 2. Convocação:
ŝƐƉĞŶƐĂĚĂƐ ĂƐ ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϭϮϰ͕Α4º da Lei 6404ͭϳϲ͕ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘3. Presença:WƌĞƐĞŶƚĞƐĂƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ>ŝǀƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘4.
Publicações͗ƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬĞŽZĞůĂƚſƌŝŽ
ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĨŽƌĂŵ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ŶĂƐ ĞĚŝĕƁĞƐ ĚŽ ĚŝĂ ϭϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ ŶŽ ĂĚĞƌŶŽ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĚŽ ŝĄƌŝŽ KĮĐŝĂů
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ;ƉĄŐŝŶĂϯͿ͕ĞŶŽũŽƌŶĂů͞KŝĂ^W͟;ƉĄŐŝŶĂϲͿ͘5. Mesa:WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽKŵĞƩŽ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͘6. Ordem do dia:ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗Em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) ŽƐ ǀŽƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ Ğ ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ ĚĂ ^ĆŽ
DĂƌƟŶŚŽ^͖͘͘(ii)ŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƌƟŐŽϱºĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖Em Assembleia Geral
Ordinária: (i)ĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŽƉĂƌĞĐĞƌĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŽƐĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͖Ğ(ii)ĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ
ůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐƵƌƐŽ͖(iii)ĂĞůĞŝĕĆŽĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͘7. Deliberações:ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽƌĂŵůŝĚĂƐĞĚŝƐĐƵƟĚĂƐĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂKƌĚĞŵĚŽ
ŝĂ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƉƌŽǀĂĚĂƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƐ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚĞǀŽƚŽƐ͕ƐĞŵƌĞƐƐĂůǀĂƐ͗Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i)ŽƐǀŽƚŽƐĂƐĞƌĞŵƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ
^͘͘ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ăƐϭϭŚϬϬŵŝŶ͕ĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͗͘͘ϭ͘ƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϳϱ͘ϭϲϳ͘ϱϲϬ͕ϮϰƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐ
ĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘Instrução de Voto:ƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ĐŽŵĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘Ϯ͘ůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂŶĞǆŽs///ĚĂWƌŽƉŽƐƚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͗ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞĞůĞŝĕĆŽĞŵƐĞƉĂƌĂĚŽĚĞϭĚĂƐǀĂŐĂƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ;ĂƌƟŐŽƐ͗ϭǑ͕ΑƷŶŝĐŽ͖ϭϲ͕ϯϬĞϯϳͿ͖;ŝŝͿŵĂŶĚĂƚŽƐĚĞϮĂŶŽƐƉĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ĂƵŶŝĮĐĂͲůŽƐĂŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ;ĂƌƟŐŽƐϮϯĞϯϬ͕ĐĂƉƵƚͿ͖;ŝŝŝͿůŝŵŝƚĞĚĞϮĂŶŽƐĚĞǀŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐ
ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ;ĂƌƟŐŽϮϲ͕ΑϮǑͿ͖;ŝǀͿĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂůĕĂĚĂƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂĚĂƚĂĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽ
;ĂƌƟŐŽϭϵ͕ŝŶĐŝƐŽƐǆŝ͕ǆŝŝ͕ǆŝŝŝ͕ǆŝǆĞΑƷŶŝĐŽͿ͖Ğ;ǀͿƐŝŵƉůŝĮĐĂĕĆŽŶĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽƌǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ;ĂƌƟŐŽϮϬ͕ΑϱǑͿ͘Instrução de Voto:ƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů
ĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͕͘ĐŽŶĨŽƌŵĞĂŶĞǆŽs///ĚĂWƌŽƉŽƐƚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ϯ͘ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůInstrução de Voto:ƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐĂƌƟŐŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƐĂĐŝŵĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŶĞǆŽ/yĚĂWƌŽƉŽƐƚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂ^ĆŽ
DĂƌƟŶŚŽ^͗͘͘ ϭ͘ZĞůĂƚſƌŝŽŶƵĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐĚŽWĂƌĞĐĞƌ
ĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͘Instrução de Voto:ƉƌŽǀĂĕĆŽƐĞŵƌĞƐƐĂůǀĂƐŽƵƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͘Ϯ͘ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͘Instrução de Voto: ƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ ^͘͘ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ
ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϲϯϵ͘ϬϬϵ͘ϳϲϯ͕ϰϬ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞWƌŽƉŽƐƚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƐĂďĞƌ͗;ĂͿZΨϯϭ͘ϵϱϬ͘ϰϴϴ͕ϭϳ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉĂƌĂĂĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖;ďͿŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞ
ZΨϲϬϳ͘Ϭϱϵ͘Ϯϳϱ͕ϮϯƚĞƌĄĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ďϭͿZΨϭϲϰ͘ϳϬϬ͘ϳϭϮ͕ϴϱƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ZΨ ϭϱϭ͘ϳϲϰ͘ϴϭϴ͕ϴϭ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ Ğ ZΨ
ϭϮ͘ϵϯϱ͘ϴϵϰ͕ϬϰĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞZΨϲ͘ϯϯϮ͘ϭϴϬ͕ϯϯƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ůƵĐƌŽƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ ƚŽƚĂůŝǌĂŵ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƉĂŐŽƐ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ
ϭϳϭ͘ϬϯϮ͘ϴϵϯ͕ϭϴ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂϬ͕ϰϵϯϮϱϯϳϬϮϵϱƉŽƌĂĕĆŽ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĞŵϮϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕Ă^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ
ƉĂŐŽƵũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ;͞:W͟ͿŶŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůďƌƵƚŽĚĞZΨϭϭϵ͘ϵϵϵ͘ϵϳϵ͕Ϭϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğŵ ϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͕ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƉĂŐŽƐ ĂŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞĚƵǌŝĚŽŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚĞ:WĚĞZΨϭϬϯ͘ϰϬϳ͘ϴϵϯ͕ϭϴ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĚĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌ
ůşƋƵŝĚŽ ƉĂŐŽ ĚĞ ũƵƌŽƐ ƐŽďƌĞ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌſƉƌŝŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ƐĂůĚŽ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ ĚŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĠĚĞZΨϰϴ͘ϯϱϲ͘ϵϮϱ͕ϲϯƋƵĞƐŽŵĂĚŽƐĂŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ƚŽƚĂůŝǌĂ ZΨ ϲϳ͘ϲϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ZΨ Ϭ͕ϭϵϱϬϮϴϰϱϵϯϵ ƉŽƌ ĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƉĂŐŽƐ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ğŵ
ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͘ƐĂĕƁĞƐƉĂƐƐĂƌĆŽĂƐĞƌŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐ͞ĞǆͲĚŝǀŝĚĞŶĚŽ͟Ğŵϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͖;ďϮͿZΨϰϰϮ͘ϯϱϴ͘ϱϲϮ͕ϯϴĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ
ĚĞ ZΨ ϰ͘Ϭϵϯ͘Ϯϯϵ͕ϯϰ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ZĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĚĞĚƵǌŝĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ
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ATAS/BALANÇOS/ED TA S/LE LÕES
ALPHAVILLE S.A.

CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.08.2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28.08.2020, às 10h00, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), localizada
na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda,
para ﬁns do disposto no artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Klausner Henrique Monteiro da Silva, Diretor
Presidente da Companhia. 3. Publicações Legais: (i) o relatório da administração e as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras 2018”), foram publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São
Paulo, na edição de 25.08.2020, páginas 4 a 12, e no jornal O Dia SP, na edição de 25.08.2020, páginas 9 a 12, conforme o
Anexo I à presente Ata, bem como arquivados na sede da Companhia; e (ii) o relatório da administração e as demonstrações
ﬁnanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras 2019”), foram publicados no Diário Oﬁcial
do Estado de São Paulo, na edição de 25.08.2020, páginas 4 a 12, e no jornal O Dia SP, na edição de 25.08.2020, páginas 9 a
12, conforme o Anexo I à presente Ata, bem como arquivados na sede da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza, e secretariados por Alexandre Mafra Guimarães. 5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 2018; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 2019 (iii) aprovar a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019 e evidenciados nas Demonstrações Financeiras 2018 e Demonstrações Financeiras 2019;
e (iv) a aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020. 6. Deliberações: Primeiramente,
os acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura da ata da presente Assembleia Geral na forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, bem como dispensaram por unanimidade a presença do auditor independente da Companhia. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade o quanto segue: 6.1. Aprovar as contas dos administradores,
bem como as Demonstrações Financeiras 2018. 6.2. Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras 2019. 6.3. Aprovar a destinação dos prejuízos apurado nos exercícios sociais ﬁndos em 31.12.2018, no valor de
R$548.095.803,37, e em 31.12.2019, no valor de R$491.411.588,60, à conta de prejuízos acumulados da Companhia. 6.4.
Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020 no valor total de até R$30.540.000,00. 7.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a Assembleia Geral encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
8. Presenças: Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. Acionistas Presentes:
(i) Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (ii) Brazilian Private Equity
IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (iii) Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; (iv) Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; e (v) Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. Certiﬁco e dou fé que essa ata é cópia ﬁel da ata lavrada
no livro próprio. São Paulo, 28.08.2020 Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Alexandre Mafra Guimarães Secretário. JUCESP nº 381.796/20-6 em 18.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de citação ± Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1046648-67.2019.8.26.0224
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na
forma da Lei, etc. Faz saber a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Leonilde de Fátima Esteves ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando usucapião do terreno localizado
na Rua dos Dantas, 279, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP, correspondendo a parte do lote 26 da quadra 25 do
loteamento denominado Parque Santos Dumont, com área de 138m², 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. 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 Guarulhos, aos 10 de agosto de 2020.
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ALPHAVILLE S.A.

CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2020
Data, Horário e Local: No dia 20.07.2020, às 09:15 hs, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), localizada na
cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por Mariane Wiederkehr
Grechinski. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a aceitação da renúncia de Fauze Barreto Antun, Rafael Freitas de Aguiar e Gil Conrado Karsten aos cargos de Diretores da Companhia; (iii) a eleição dos membros
da Diretoria da Companhia; (iv) a aprovação da contratação do Escriturador (deﬁnido abaixo); e (v) a eleição dos membros
do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia. (vi) a autorização da Diretoria para proceder com a reforma do Estatuto Social da subsidiária Alphaville Urbanismo S.A. Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações pelo Conselho de Administração: (i) Em
conformidade com o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a eleição de: a. Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador, RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, CPF nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de
São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8° andar, Itaim Bibi, CEP 01453000, para a posição de Presidente do Conselho de Administração; e b. Alexandre Mafra Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.388.286, CPF nº 681.592.776-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para a posição de
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Aceitar a renúncia apresentada por Fauze Barreto Antun, Rafael Freitas de Aguiar e Gil Conrado Karsten aos cargos de Diretores da Companhia, conforme cartas de renúncia recebidas e que
ﬁcam arquivadas na Companhia. A Companhia outorga aos ex-Diretores acima referidos ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia. (iii) Aprovar a eleição para
a Diretoria da Companhia, todos para um mandato uniﬁcado de 2 (dois) anos: a. Klausner Henrique Monteiro da Silva, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 26.870.678-5/SSP-SP, CPF nº 251.391.458-98, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Presidente; b. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF nº 962.476.229-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo
de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e c. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089
SSP/SP, CPF nº 104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor sem designação
especíﬁca. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os
ﬁns do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo,
nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76. (iv) Aprovar a contratação de Banco Bradesco S.A., instituição ﬁnanceira
com sede na cidade de Osasco/SP, no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, CEP 06029-900, CNPJ nº 60.746.948/000112, para prestar os serviços de escrituração das ações da Companhia na B3 (“Escriturador”); e (v) Aprovar a eleição das
pessoas a seguir indicadas para comporem o Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia, todas para um mandato uniﬁcado de 2 anos: a. Odair Garcia Senra, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG nº 3.259.126 SSP/SP, CPF nº 380.915.93872, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Escobar Ortiz, 320, apartamento 71-A, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050; b. Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 18.689.830-7, CPF
nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Topázio, 558, Residencial
9, Alphaville, CEP 06540-235; e c. Marcio Alvaro Moreira Caruso, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
nº 17.423.714-5 SSP/SP, CPF nº 088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último com reconhecida experiência em contabilidade, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado. A posse dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário ocorrerá antes do lançamento da oferta pública de distribuição de ações da Companhia. (vi) Autorizar a Diretoria a realizar uma assembleia geral da sua subsidiária Alphaville Urbanismo S.A. e aprovar a reforma do Estatuto Social da referida subsidiária, conforme a proposta submetida ao Conselho de Administração e rubricada pela Mesa. Encerramento:
Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presenças: Mesa: (aa)
Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Mariane Wiederkehr Grechinski – Secretária. Conselheiros Presentes: (aa) Ricardo Leonel Scavazza; Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wiederkehr Grechinski; Odair Garcia Senra; e José Roberto de Mattos Curan. São Paulo, 20.07.2020. Certiﬁco e dou fé que essa ata é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. São
Paulo, 20.07.2020. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Mariane Wiederkehr Grechinski - Secretária.
JUCESP nº 319.521/20-5 em 18.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Financap S/A Administração e Comércio

CNPJ/MF nº 60.861.051/0001-30 - NIRE 35.300.068.858
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: 27 de julho de 2020, às 10h00, na sede social da Financap S/A Administração e Comércio
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Centro, CEP
01014-000. 2. Presença: Acionistas representando mais da metade do capital social da Companhia com direito a
voto, conforme se verifica do Livro de Presença de Acionistas, havendo, portanto, quórum para instalação e para
deliberação das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação em vigor e do Estatuto Social da
Companhia. 3. Convocação: Publicada por 3 (três) vezes, nos exatos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal o Dia, nas edições dos dias 18, 21 e 22 de julho
de 2020. 4. Mesa Dirigente: Sr. Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Sr. Márcio de Brito - Secretário. 5. Ordem do
Dia: (A) discutir e deliberar, nos termos do Artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, proposta de redução do
capital social, consoante aos prejuízos acumulados da Companhia; (B) Discutir e deliberar, nos termos do Artigo 59
da Lei das Sociedades por Ações, sobre a 1ª e 2ª emissão de debêntures simples, conversíveis ou não em ações, da
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional e alienação fiduciária de participação acionária da
Companhia em outras empresas, com fixação de prazo decadencial de 30 (trinta) dias para o exercício de subscrição
em atenção ao artigo 171 da Lei 6.404/1976 da Companhia (“1ª e 2ª Emissão” e “Debêntures”, respectivamente);
(C) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem os atos necessários à formalização correta e eficaz da
competente escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), bem como para tomar todas as demais
providências necessárias para a efetivação da 1ª e 2ª Emissão. (D) Outros assuntos de interesse da sociedade.
6. Deliberações: os acionistas presentes discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer
restrições: (A) Nos termos do Artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, aprovar a redução de capital social da
Companhia no valor de R$ 61.622.850,31 (sessenta e um milhão de reais e seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos
e cinquenta reais e trinta e um centavos), nos termos da deliberação tomada em reunião de Diretoria em 15.07.2020,
sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados, no
montante de R$ 48.974.467,00 (quarenta e oito milhões e novecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e
sessenta e sete reais), conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2019. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 61.622.850,31
(sessenta e um milhão de reais e seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos)
para R$ 12.695.011,00 (doze milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e onze reais), representado por 1.536.240
(um milhão quinhentos e trinta e seis mil e duzentas e quarenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
não havendo qualquer restituição aos acionistas de parte do valor das ações. (B) e nos mesmos termos do Artigo 59
da Lei das Sociedades por Ações, a 1ª e 2ª Emissão das Debêntures, a qual terá as seguintes características:
a) Número da emissão: a emissão constituirá a 1ª e 2ª (primeira e segunda) Emissão de Debêntures da Companhia;
b) Valor total da emissão: o valor total da 1ª Emissão será de até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), e o valor
total da 2ª Emissão será de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ambas na data de emissão das Debêntures
(“Data de Emissão”); c) Valor nominal unitário: o valor nominal unitário das Debêntures da 1ª Emissão corresponderá
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”), e o valor nominal unitário
das Debêntures da 2ª Emissão corresponderá a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) cada, na Data de Emissão
(“Valor Nominal Unitário”); d) Séries: 1ª e 2ª Emissão serão realizadas em série; e) Forma: as Debêntures serão
emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados; f) Quantidade de Debêntures:
serão emitidas até 4 (Quatro) Debêntures no âmbito da 1ª Emissão, e mais 1 (uma) no âmbito da 2ª Emissão, sendo
que as Debêntures não subscritas e integralizadas em até 90 (noventa) dias contados da Data de Emissão serão
automaticamente canceladas; g) Destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da 1ª e 2ª Emissão das
Debêntures serão utilizados pela Companhia no curso ordinário dos seus negócios, especialmente para reforçar o
caixa e reperfilar o seu endividamento; h) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures será 28 de julho de 2020 (“Data de Emissão”). i) Prazo de vencimento: as Debêntures da 1ª Emissão
terão data de vencimento em 28 de julho de 2022 (“Data de Vencimento”), sem prejuízo das hipóteses de vencimento
antecipado, Amortização Antecipada Facultativa (conforme abaixo definido); as Debêntures da 2ª Emissão terão data
de vencimento em 28 de julho de 2023 (“Data de Vencimento”), sem prejuízo das hipóteses de vencimento antecipado
e Amortização Antecipada Facultativa (conforme abaixo definido). j) Amortização do Valor Nominal Unitário: sem
prejuízo dos pagamentos devidos em decorrência de um vencimento antecipado, Amortização Antecipada Facultativa
, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago pela Emissora em uma única parcela, devida na Data de
Vencimento; k) Conversibilidade: apenas as Debêntures emitidas na 2ª Emissão serão conversíveis em ações de
emissão da Companhia; As Debêntures serão obrigatoriamente convertidas em Ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia que terão as mesmas características e condições e
gozarão dos mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da
Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social. As Debêntures só poderão ser convertidas em ações de emissão
da Companhia, a qualquer momento, a exclusivo critério dos seus respectivos titulares, observando que o montante
da conversão deverá obedecer o valor nominal unitário das debêntures, sem o acréscimo de juros remuneratórios ou
bônus, e o preço fixo unitário de cada ação ordinária de emissão da Companhia equivalente a R$ 8,50 (oito reais e
cinquenta centavos), conforme atual patrimônio líquido da Companhia, sujeito a ajuste por conta de eventuais
dividendos e juros sobre capital próprio, se houver. l) Espécie: as Debêntures de 1ª Emissão serão simples com
garantia real com alienação fiduciária e fidejussória; As debêntures de 2ª Emissão serão conversíveis em ações
ordinárias com garantia fidejussória; m) Colocação: as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a
interveniência de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não sujeitas, portanto, ao
disposto no Artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; n) Atualização monetária do Valor
Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; o) Juros
Remuneratórios: as Debêntures de 1ª Emissão farão jus a juros remuneratórios equivalentes à taxa pré-fixada de
2,5% a.m. (dois e meio por cento ao mês), e as Debêntures de 2ª Emissão farão jus a juros remuneratórios
equivalentes à taxa pré-fixada de 1,5% a.m. (hum e meio por cento) incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculados cumulativa e exponencialmente, por dia útil, com base em um
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão
calculados pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a data de integralização das Debêntures (“Data de
Integralização”) ou da última data de amortização antecipada facultativa, conforme o caso, até a respectiva data de
pagamento; p) Encargos moratórios: sem prejuízo da incidência dos Juros Remuneratórios, ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão
sujeitos a multa moratória convencional, irredutível e de natureza compensatória, de 30% (trinta por cento) sobre o
valor devido e não pago; q) Amortização Antecipada Facultativa: a Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu
exclusivo critério, promover a amortização antecipada proporcional da totalidade das Debêntures em circulação
(“Amortização Antecipada Facultativa”), observados os termos a serem definidos na Escritura de Emissão; r) Resgate
Antecipado Facultativo: as Debêntures poderão ser resgatadas em sua totalidade pela Companhia, a seu exclusivo
critério, a qualquer tempo (“Resgate Antecipado Facultativo”), observados os termos a serem definidos na Escritura
de Emissão; s) Garantias: as Debêntures contarão com (i) garantia fidejussória de fiança solidária prestada pelo
Sr. Alberto Bonfiglioli Neto, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 881.550.488-53, domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Centro, São Paulo;
(ii) Apenas as debêntures emitidas na 1ª Emissão contarão com garantia real de alienação fiduciária de 1/4 (um
quarto) cada do montante de 11.964.706 (onze milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e setecentos e seis)
ações ordinárias de titularidade da Companhia na sociedade Auxiliar Participações S/A, sociedade anônima fechada
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.047.288/0001-50, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
sob o NIRE 35.300.096.509, nos termos de instrumento contratual próprio; t) Vencimento antecipado: os
Debenturistas poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Companhia decorrentes das
Debêntures da 1ª e 2ª Emissão e exigir o imediato pagamento pela Companhia do respectivo saldo devedor, além do
cumprimento/realização das garantias, assim entendido como o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Data de
Integralização ou da última data de Amortização Antecipada Facultativa, até a data do seu efetivo pagamento, na
ocorrência de determinados eventos, a serem descritos na Escritura de Emissão; e u) Demais características: as
demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e serão negociadas pela
Diretoria da Companhia; (B) A fixação do prazo de até 30 (trinta) dias para o exercício de preferência dos acionistas
na subscrição das emissões de debêntures conversíveis em ações; e a autorização aos Diretores da Companhia
para, observadas as disposições legais, praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização correta e eficaz
da Escritura de Emissão, inclusive, mas não se limitando a, firmar a Escritura de Emissão e providenciar seu
arquivamento na JUCESP e publicação da presente ata, bem como tomar todas as demais providências necessárias
para a efetivação da 1ª e 2ª Emissão de Debêntures da Companhia, conforme ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada
conforme, foi assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da mesa, na forma do §1º do Artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações. São Paulo, 27 de julho de 2020. assinatura: Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de
Brito - Secretário. Acionistas - Albon Participações e Representações Eireli, por Alberto Bonfiglioli Neto; e Coirmãos
Participações S/A, por Alberto Bonfiglioli Neto e Rodolfo Marco Bonfiglioli Neto. Certifico que a presente é cópia
autêntica do original lavrado em livro próprio. Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de Brito - Secretário.
JUCESP nº 347.928/20-1 em 31/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

editais@jornalodiasp.com.br

Página 6

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convidadas e convocadas as associações filiadas à Federação
Nacional dos Aposentados e Assistidos da Sistel - FENASTEL, por meio de seus
presidentes, no dia 07 de outubro de 2020, às 15:00 horas, virtualmente, através do
link enviado, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, para apreciação e
votação da seguinte ordem do dia: - Negociações com a Sistel. São Paulo, 23 de
setembro de 2020. Antonio Lucio Pires Sana - Presidente da FENASTEL

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 16ª e 17ª Séries da 1ª
Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A (“CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 14 de outubro
de 2020 às 11h00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft
Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital,
a ﬁm de, conforme da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 16ª e 17ª Séries
da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da ISEC Securitizadora S.A (sucessora por incorporação da ISEC
Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017) (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a)
A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária de nº 001 (“CCB”) conforme
Claúsula “(v)” da CCB bem como dos CRI, conforme Cláusula Terceira do Termo de Securitzação em razão: (a.i) do não
pagamento dos Juros Remuneratórios e Amortização do Principal no período de 05 de abril de 2019 à 05 de setembro de
2020, referentes aos CRI da 16ª Série da 1ª Emissão, previsto no Anexo I da CCB, bem como no Anexo II do Termo de
Securitização, para o CRI; b) A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, em
razão do descumprimento, pela NEX Group Participações S.A (“Devedora”), da obrigação não pecuniária disposta na
cláusula 2.4 “(j)” do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), conforme
disposto na cláusula 8.1 “(vi)” da CCB; c) A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente,
dos CRI, em razão do descumprimento pela Devedora, nos termos das cláusulas 5.1 “(ix)” e 8.1 itens “(xvii)” e “(xviii)”
da CCB, em razão do não envio das demonstrações ﬁnanceiras anuais auditadas referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de
2019 e ao 1º e 2º trimestres de 2020, das informações ﬁnanceiras trimestrais, da memória de cálculo do Índice Dívida
Líquida/Patrimônio Líquido, bem como declaração comprovando caixa equivalente à 3 (três) parcelas vincendas de
amoritzação e juros da CCB; d) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI,
nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, aprovar as minutas para formalização de novas garantias complementares,
conforme deliberação aprovada nos itens “vi” e “ix” da ata da AGCRI 02/09/2019, a serem apresentadas na Assembleia,
quais sejam: (i) cessão ﬁduciária de direitos creditórios do valor excedente da alienação ﬁduciária do imóvel matriculado
sob o número 82.639 perante o Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios
Remanescentes”); (ii) cessão dos direitos sobre o imóvel objeto de incorporação imobiliária “Apartamento 11. Torre D e
vagas de garagem nº 76 (G2) 96/97 (G2) e 106 (G2), em construção, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula
nº 36.683, do 1º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Imóvel”);
e (iii) cessão ﬁduciária de recebíveis no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos até 31 de
dezembro de 2020, para amortização do principal dos CRI Seniores (“Cessão Fiduciária Recebíveis”) (“Garantias
Complementares”); e) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, nos
termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, aprovar ou não, o novo ﬂuxo de pagamento dos CRI, previsto no Anexo II ao
Termo de Securitzação, bem como no Anexo I da CCB de forma que as parcelas de Amortização e Juros Remunerátorios
vencidas serão ajustadas e serão apresentados pela Devedora na Assembleia, inclusive os custos e alterações necessárias
à implementação deste novo ﬂuxo nos Documentos da Emissão; f) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da
CCB e consequentemente dos CRI, nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, a realização de aporte, pelos Titulares
dos CRI, do montante necessário à recomposição do Fundo de Liquidez (conforme deﬁnido no Termo de Securitização),
utilizado para fazer frente às despesas da Emissão, não incluindo as parcelas de Amortização e Juros Remuneratórios
vencidas, conforme deliberação da AGCRI 02/09/2019, tendo em vista que a Emissora identiﬁcou que o Fundo de Liquidez
não possui recursos suﬁcientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos
da Operação; g) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, nos termos dos
itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, deliberar sobre o desdobramento dos CRI da Emissão, com alteração da quantidade de
títulos e do respectivo valor unitário, sem prejuízo do atual saldo devedor, e dos custos e alterações necessárias à
implementação do desdobramento ora proposto nos Documentos da Emissão, observada as condições estabelecidas na
cláusula 19.1 “a” do Termo de Securitização; e h) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações
acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora:
www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em primeira convocação, nos
termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização, mediante a presença de investidores que representem pelo menos
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser
oportunamente publicado, com qualquer número de titulares em circulação presentes. Considerando as medidas
restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional
em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à IN
CVM 625, informa

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DA REDE DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN
Eleições Sindicais 2020 - Publicação da Chapa Inscrita
A Comissão Eleitoral eleita para coordenar as Eleições 2020 do Sindicato dos
Trabalhadores nas Unidades de Educação Infantil da Rede Direta e Autárquica do
Município de São Paulo – SEDIN, reunida, em análise dos nomes integrantes da única
Chapa registrada, considerando o transcurso dos prazos para impugnação aos
componentes da chapa inscrita, torna pública achapa inscrita para o pleito, composta
pelos seguintes membros: Diretoria Executiva: 1)PRESIDENTE: Claudete Alves da
Silva; 2)VICE-PRESIDENTE: Joelia Rodrigues dos Santos Aguiar; 3)SECRETÁRIA
GERAL:Sheyla Mendes da Silva; 4)SECRETÁRIA DE FINANÇAS:Manassés Felicio
Victor; 5)SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:Isabel Aparecida Nascimento;
6)SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO:Renata Caires dos Santos; 7)SECRETÁRIA DE
FORMAÇÃO:Ana Paula Lopes dos Santos; 8)SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
E COMBATE ÀS DISCRIMINAÇÕES:Cecilia Aquino; 9)SECRETÁRIA DO SETOR DE
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL:Kátia Regina Batista; 10)SECRETARIA DO
SETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL: Aline Pimentel Sales;
11)SECRETARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL: José Caetano Leite;
12)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO LESTE I:Ana Lucia da Silva Victor;
13)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO LESTE II:Eduardo Kennedy Pacífico;
14)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUDESTE:Aparecida de Fatima Siqueira;
15)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO OESTE:Patricia Aparecida Cardoso Lima;
16)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO NORTE:Debora Alves da Cruz;
17)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUL I:Ivaniria Andrade da Silva;
18)SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUL II: Agledy Alves Pereira do Espírito
Santo; 19)SECRETARIA DOS APOSENTADOS:Elizabeth de Oliveira Dantas; Conselho
Fiscal: Titular:Vera Aparecida Valente; Titular:Francisco Antonio de Oliveira; Titular:
Ana Maria dos Santos; Suplente:Cícera Maria da Conceição Mota; Suplente:Luzia
Borges Greb Dias. Por fim, cumpre informar que a eleição da Chapa, para o mandato
que inicia em 01 de dezembro de 2020 e encerra em 30 de novembro de 2024ocorrerá
em Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada para tal fim na data de 19 de
novembro de 2020, em assembleia virtual a ser realizada durante a realização do
Congresso de Educação Infantil SEDIN 2020, conforme termos do Estatuto Social. A
COMISSÃO ELEITORAL

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL LETRÔNICO DE BEM MÓVEL, BEM COMOPARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): MARTA BISPO DOS SANT OSVILELA, CPF 948.923.69853, s/m Otávio Galvão Vilela, das COPROPRIETÁRIAS: ERMINIABISPO DOS SANTOS, CPF 082.598.72889, LAZINHA PAVAN DOS SANTOS, CPF124.240.648-49, ESTER BISPO DOS SANTOS, CPF 939.304.61820, MARIAAPARECIDABISPO DOS SANT OS, CPF 064.317.038-39, dos eventual(is) cônjuge(s), se
casada(s) or(em),do(s) eventual(is) herdeiro(s), sucessor(es), ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais
interessados, expedido no PROCESSO FÍSICO Nº 0586481-03.2000.8.26.0100, AÇÃO DE CONHECIMENTO
em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MASSA FALIDA LYDE FAVEL COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., representada por seu síndico, CNPJ 56.548.860/0001-19. O Dr.
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, na forma
da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que
o leiloeiro judicial LUIZ CARLOS LEVOTO, INSCRITO NA JUCESP SOB O Nº 942,levará a leilão “on
line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem:DO
BEM IMÓVEL: IMÓVEL: UM TERRENO SITUADO NA PROJETADA RUA CINCO DE OUTUBRO,
constituído de parte do lote 15 da quadra 9, da 11ª planta parcial de Americanópolis, no
42ºSubdistrito - Jabaquara, distante 37,50m da Projetada Rua César Bierrembach, localizado no
lado direito de quem vai para a Projetada Rua José Bonifácio, medindo 12,50m de frente, por
10,00mda frente aos fundos, confinando e um lado com o lote 14, de Affonso de Oliveira Santos;
de outro lado com parte do mesmo lote 15, também de Affonso de Oliveira Santos, e pelos fundos
com o lote 16, de José Barroso. Inscrito no cadastro de contribuintes da Prefeitura Municipal sob
nº 091.102.0032-0. MATRÍCULANº 109.569 do 8º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL/
SP. (Av.2/109.569 - Conforme se verifica do formal de partilha, constante da Av.1/109.569, os proprietários
construíram, no terreno matriculado, um prédio com 60,00m² de área construída, sob o nº 347, antigo nº 317,
antes nº 11 da Rua Cinco de Outubro, antiga Projetada Rua Cinco de Outubro o qual se acha regularizado
junto ao INSS.DO VALOR ATUALIZADO DO BEM IMÓVEL: R$ 228.597,50 (até agosto/2020). DO VALOR
ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 379.275,50 (até fevereiro/2020) e será atualizada à época do leilão). DAS
DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 13/10/2020, às 14h00min. e terminará em 16/10/2020,
às 14h00min. O 2º Leilão começará em 16/10/2020, às 14h01min. e terminará em 05/11/2020,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 60%da última
avaliação, atualizada pelos índices adotados peloTJSP, desde o laudo (2º leilão). Os interessados deverão
cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DAPROPOSTA 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 depositado 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 bem arrematado 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 após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro” (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 do leiloeiro LUIZ CARLOS LEVOTO, CPF
041.713.788-50, Banco do Brasil, Agência 6589-7, C/C 46.348-5, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par.
único do CPC). Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) MARTABISPO DOS SANTOS VILELA, CPF 948.923.69853,s/m Otávio Galvão Vilela, das COPROPRIETÁRIAS: ERMINIA BISPO DOS SANTOS, CPF082.598.72889, LAZINHAPAVAN DOS SANTOS, CPF 124.240.648-49, ESTER BISPO DOSSANTOS, CPF 939.304.61820, MARIAAPARECIDA BISPO DOS SANTOS, CPF064.317.038-39, dos eventual(is) cônjuge(s), se
casada(s) for(em), do(s) eventual(is) herdeiro(s),sucessor(es), ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação
pessoal.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 26 de agosto de 2020. Edital
completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

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

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ANTÔNIO DE SOUZA (CPF 030840.048-89); e s/mulher na qualidade de coproprietária LIDIA DIAS DA COSTA SOUZA (CPF 067.356.318-97); ELISA BENATO (CPF 189.160.838-00); GENIVALDO DE SOUZA (CPF 222.837.58882), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0018478-05.2012.8.26.0077, ajuizada por HERMES JORGE (CPF 030.926.858-30). O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/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 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do
CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 33.880 do CRI de Birigui - SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 194.735,53 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel, expedido nos autos do INQUÉRITO POLICIAL, Proc. 0000168-82.2015.8.26.0549, ajuizada por JUSTIÇA PÚBLICA. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que,
com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art.
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. Marca FORD / F250 – XLT - F21, DIESEL, ANO/MOD 2008/2009, PLACAS EGB-3007, CHASSI 9BFHF21C79B059589, RENAVAM 991840020, TIPO CAMINHÃO. AVALIAÇÃO: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), junho/2018;
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado PAULO RIBEIRO PEREIRA (RETIFICACAO - OF. 1592/04), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Proc. 0005973-59.2001.8.26.0176 – Ajuizada por CONDOMINIO
VILA REAL DO MOINHO VELHO REP/POR SINDICA. A Dra. Tatyana Teixeira Jorge, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009
do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na
1ª Praça com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020
às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula
106.785 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP: AVALIAÇÃO: R$ 332.434,10 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) em janeiro de 2020, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ELIKO MORISHITA (CPF nº 050.148.888-01); AKEMI MORISHITA GAGLIARDI (CPF 398.973.948-42); ANDRÉ KENJI MORISHITA GAGLIARDI (CPF 442.621.718-09) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0005016-24.2019.8.26.0048, oriunda dos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Processo nº 1006967-07.2017.8.26.0048, ajuizada pelo exequente IBERE GAGLIARDI (CPF nº 300.850.478-72). O Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Atibaia/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no
dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 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, conf. decisão de fls. 242/245 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 3.999 DO CRI DE ATIBAIA/SP: AVALIAÇÃO
ATUALIZADA: R$ 1.037.635,56 (Um milhão e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SILVIO CURY TEIXEIRA (CPF nº 449.565.688-00) e sua mulher ANAMARIA DE CARVALHO TEIXEIRA (CPF nº 136.058.208-83); CASA DE REPOUSO PAES DE BARROS LIMITADA (CNPJ nº
07.138.246/0001-73), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 1007135-76.2019.8.26.0100, ajuizada pelo exequente ANTONIO CARLOS DA MOTA FERREIRA (CPF nº 167.506.668-09). O Dr. Fabio de Souza
Pimenta, Juiz de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020
às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 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. MATRICULA Nº 820 DO 7° CRI
DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 368.935,22 (Trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada FERNANDA LUISA DE SOUSA (CPF 270.197.088-11), e da terceira interessada MARYROSE ALVES FERREIRA CORRÊA (CPF 275.193.568-09) e demais interessados, expedido nos autos da
ação de Execução de Título Extrajudicial – Proc. 0001792-93.2002.8.26.0462 (462.01.2002.001792) – Ajuizada por MARINHO MENDES (CPF 063.129.268-34). O Dr. Valmir Maurici Júnior, JUIZ DE DIREITO da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Poá-SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 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 58.733 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo: Avaliação: R$ 311.000,00 (Trezentos e onze mil reais) em abril de 2016.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado FRANAL FRANCO AUTOMOVEIS LTDA ME (CNPJ nº 54.730.619/0001-80), LUIZ FERNANDO FRANCO (CPF nº 013.045.858-91), JOSE CARLOS FRANCO (CPF nº 013.045.778-72) expedido nos autos da
Execução Fiscal, Processo nº. 0000031-20.2003.8.26.0453, ajuizado pelo exequente A UNIÃO. O Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes)
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se
de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não
será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 5.164 do 1° CRI de Pirajuí/SP: AVALIAÇÃO: R$ 761.261,70 (Setecentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados SELMA MARIA DOMINGUES (CPF 003.034.528-62), os terceiros interessados OSMAR SEBASTIÃO LUONGO e NILDETE GOIS DE JESUS, expedido nos autos da ação Monitória –
Cheque – Proc. 0016076-84.2003.8.26.0361 (361.01.2003.016076) – Ajuizada por CATARINA VIEIRA RAMOS (CPF 116.533.508-57). O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 3.868 do 2º CRI de Mogi das Cruzes/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.559.564,99 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e nove
mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em outubro de 2014, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTONIO ADAUTO WASICOVICHI e s/mulher ROSANGELA FERREIRA WASICOVICHI (ambos inscritos no CPF 006.261.068-69), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS, Processo nº. 0002191-43.2013.8.26.0008, ajuizada por JOÃO PALASTHY NETO (CPF 271.125.868-87); e s/mulher ERMELINDA PALASTHY (CPF 258.299.548-77); JOÃO LUIS PERESTRELO DE FREITAS (CPF382.729.628-53); e s/mulher NAIR HENRIQUE DE FREITAS (CPF
375.914.368-72). 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, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com
término no dia 07/10/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC) da matricula abaixo descrita. Matrícula 9.643 do 6º CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.995.97,13 (Dois milhões trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e
quatro centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em janeiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado PEDRO PORTILHO (CPF nº 319.749.6118-34), bem como da s/mulher coproprietária IZA MARCIA RODRIGUES DAS NEVES PORTILHO expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo
nº. 0002669-60.2002.8.26.0453, ajuizado pelo exequente BANCO DO BRASIL S.A. O Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo
único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 7.703 do 1° CRI de Pirajuí/SP: AVALIAÇÃO (50%): R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) fls. 322 (janeiro/2019).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado TOSHIO GUNJI (CPF nº 163.413.178-91), e s/mulher APARECIDA SATI GUNJI (CPF nº 333.017.838-80), bem como os terceiros interessados YUKIO GUNJI (CPF nº 283.151.468-15), e s/mulher TIYO
GUNJI (CPF nº 108.621.138-30), bem como do credor hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ nº 59.109.165/0001-49) expedido nos autos do Procedimento Comum Cível, Processo nº. 0013702-71.1998.8.26.0361, ajuizado pelo exequente VALDIRENE CRISTINA PEREIRA DA SILVA e outra. O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Mogi das Cruzes /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de
venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término
no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula
abaixo descrita. Matricula nº 92.183 do 2º CRI de Mogi das Cruzes – SP. AVALIAÇÃO: Parte ideal correspondente a 50% R$ 1.647.297,02 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e dois centavos) homologado as fls. 1.193.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados POSTO SENADOR LTDA (CNPJ nº 47.354.634/0001-06), MITSUYOSHI SATO (CPF nº 160.516.888-20), MICHIKO NEGAO SATO (CPF nº 074.913.078-41), NOBORO NAKASHIMA
(CPF nº 058.111.478-72), KEIKO NAKASHIMA (CPF nº 295.832.338-20), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 0015101-04.1999.8.26.0361, ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (CNPJ nº 33.069.766/0001-81). O
Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão
com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso
não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, sendo depreciado nesta ocasião, somente a parte dos executados Mitsuyoshi Sato e Michiko Nagao Sato, não inferior à 60% (sessenta por cento) do valor avaliado, (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009), reservando-se a quota parte ideal dos 50% (cinquenta por cento) à coproprietária (Toshiko Sato) não havendo depreciação quanto sua parte (Art.894, §1º c/c 843, §1º e §2º do CPC) do bem abaixo descrito. Cadastro Municipal 04.048.032.000-2. BENFEITORIAS:
Edificação de uma residência de padrão econômico. AVALIAÇÃO: R$ 283.507,62 (Duzentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos) em maio de 2017, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados SUPERMERCADO ZUCHIERI LTDA (CNPJ nº 04.574.654/0001-80), VIVIAN HARFUCHA ZUCHIERI (CPF nº 077.297.708-90), PEDRO ZUCHIERI JÚNIOR (CPF nº 708.532.318-34), bem como o coproprietário
CLAUDNIR ESCALIANTE (CPF nº 042.025.268-13) expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0003042-57.2003.8.26.0453, ajuizado por MARCEL AUGUSTO FARHA CABETE. O Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da
Comarca de Pirajuí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Matricula nº 7.801 do 1° CRI de Pirajuí – SP: AVALIAÇÃO: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) março/2017. Matricula nº 7.800 do 1°
CRI de Pirajuí – SP: AVALIAÇÃO: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) março/2017. Matricula nº 6.614 do 1° CRI de Pirajuí – SP: AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), março/2017.
Edital de 1ª e 2ª Praça do direito de bem imóvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ DE PAULO SOUZA, representado pelos seus herdeiros KENNY ROGERS RIBEIRO SOUZA (CPF nº 316.304.778-50), MICHAEL NIGHT RIBEIRO SOUZA (CPF nº
330.634.938-94), bem como do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0117041-32.2007.8.26.0005, ajuizado pelo exequente CONDOMÍNIO BOSQUE DO ITAIM (CNPJ nº 68.475.342/000100). A Dra. Lucilia Alcione Prata, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional do Foro de São Miguel Paulista /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de
Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término
no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da
matricula abaixo descrita. Matricula nº 96.412 e 96.413 do 12° CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 170.256,03 (cento e setenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e três centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado POSTO 15 LAVABEM LTDA, RUBENS APROVIAN (CNPJ 58.767.294/0001-61), LAUDELINA PEREIRA APOVIAN, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de
Crédito – Proc. 0114532-08.2005.8.26.0100 (583.00.2005.114532) – Ajuizada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 34.274.233/0001-02). O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov.
CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 5.385 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.425.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em novembro de 2016, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SUPERMERCADO CASTELO LTDA (CNPJ nº 57.236.549/0001-05); DIZENIR APARECIDA ESPÓSITO (CPF nº 090.952.018-64) G. H. E. menor representado por CÉLIA YOSHIE WATANABE ESPÓSITO e na sua
pessoa (CPF nº 041.854.388-77); JOÃO JOSÉ ESPÓSITO (CPF nº 057.189.348-19); bem como do interessado PAULO CESAR DA COSTA, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0036261-98.2009.8.26.0405 (405.01.2009.036261), ajuizada pela
ora-exequente DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA (CNPJ nº 03.476.811/0001-51). O Dra. Mariana Horta Greenhalgh, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da comarca de Osasco /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020
às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 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 19.786 do 2º CRI de Osasco/SP: AVALIAÇÃO: R$ 181.352,92 (Cento e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) atualizado pela tabela prática do TJSP, em fevereiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado LEONEL KAIQUE DA CRUZ SILVA (CPF nº 230.604.318-33) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0072054-38.2012.8.26.0100, ajuizado pelo exequente ATENTO BRASIL S/A
(CNPJ nº 02.879.250/0001-79). O Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, Juiz de Direito da 31ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução
do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020 às 14:01h, e com
término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
da matricula abaixo descrita. Matricula nº 381.339 do 11° CRI de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 445.254,84 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA (CPF 118.477.308-41) e s/mulher IDÊ FERREIRA DA SILVA (CPF 180.078.678-64), e o terceiro interessado BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DE
LIMA e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução, processo nº. 0028734-69.2011.8.26.0003, ajuizada por LUCIA DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF 075.084.878-26), MARIA RITA CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF 943.485.888-72) e LUCY DE CÁSSIA RIBEIRO (CPF
075.084.988-60). A Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução
do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará
a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/10/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/10/2020 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 07/10/2020
às 14:01h, e com término no dia 27/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 136.820 – 6º CRI de Capital. AVALIAÇÃO: R$ 423.355,84 (Quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) atualizado em outubro/2019.
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QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020
RIBJ Holding Patrimonial EIRELI

CNPJ: 28.418.033/0001-75
Re-Ratiﬁcação da Cláusula
Redução do Capital Social
Ratiﬁca a redução do capital social de R$ 2.090.000,00,
para R$ 104.500,00. Retiﬁca a forma de redução, pois a
empresa não teve prejuízo nos anos de 2017 e 2018 conforme balanços em anexo. Portanto a redução do capital
foi pelo fato de ser excessivo em relação ao objeto da
empresa, artigo 1.082, inciso II, do Código Civil (Lei nº
10.406/2002). Tanto é fato que a respectiva parte no valor de R$ 1.985.500,00 do capital foi restituída ao titular,
sendo declarado em seu IRPF em 2017 e 2018.

ALPHAVILLE S.A.
CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10.08.2020 - ÀS 10:00 HORAS
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, JUCESP - Certifico o registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob nº
381.857/20-7 em 18.09.2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Jornal O DIA SP

Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ nº 43.519.966/0001-42
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 23/10/2020, em 1ª convocação às 10h00 e,
em 2ª convocação, às 12h00, à Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jardim Arujá - Arujá, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: i) Aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício
social encerrado em 30/06/2020; ii) análise e aprovação dos recebimentos e pagamentos realizados no período da liquidação;
iii) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, 21/09/2020. Tsukasa Arakawa - Liquidante.

CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - CNPJ/MF nº
02.372.232/0001-04 - NIRE 35 3 0015327 8 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Realizada em 30 de Abril de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 228.359/20-0 em 26.06.2020. Por
unanimidade, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: (i) aprovar sem restrições as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, (ii) aprovar a reeleição com mandato de 1 (um) ano, até a data da realização da Assembleia Geral
Ordinária de 2021: Presidente: Marcelo Gomes Condé, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 37.744.808-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.442.666-53;
Conselheiro, Francisco Borin Graziano, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº
264.112.938-80, portador da cédula de identidade RG nº 22.684.527-8 SSP/SP; Conselheiro, Claudio
Borin Guedes Palaia, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº
14.339.880-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.093.048-24, todos domiciliados na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 30º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907; e
(iii) os Administradores da Companhia exercerão suas funções independentemente de remuneração. As
declarações de desimpedimento dos Conselheiros reeleitos estão arquivadas na sede da Companhia.

F nancap S A Adm n s ação e Comé c o

6ª Vara da Família e Sucessões
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias.
Processo nº. 1013556-48.2020.8.26.0003. O Dr. Homero
Maion, Juiz de Direito da 6ª. Vara de Família e Sucessões
Foro Central/SP,Faz saber que nos autos de Alteração do
Regime de Bens do Casamento, Marcos PauloYu,
brasileiro, autônomo, portador do CPF 220.047.258-77 e
Barbara Mirela Rodrigues dos Santos, bancária, portadora
do CPF 265.336.158-23, objetivam alterar o regime de bens
do casamento passando da atual comunhão parcial de
bens para o regime da separação total de bens. Nestas
condições, expede-se edital com o prazo de 30 dias, para
que terceiros interessados se manifestem nos autos, sob
pena de serem aceitos os fatos. Será o edital afixado e
publicado na forma da Lei.
[24,25]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1018637-17.2016.8.26.0100 O MM.Juiz de Direito da 35ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Daniel
'¶(PLGLR0DUWLQVQDIRUPD da Lei, etc. FAZ SABER a Paulo
Cesar Amaral, de qualificação desconhecida e José Luiz de
Carvalho CPF 004.407.188-48, que Reag Investimentos Ltda.
ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente,
para cancelar em definitivo o registro de domínio
www.reaginvestimentos.com.br, condenando os Réus nas
custas processuais e honorários de sucumbência. 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. [24,25]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA SYLVIA DE SIQUEIRA FERREIRA ANZALONI, REQUERIDO
POR CARLOS AUGUSTO DE SIQUEIRA FERREIA ANZALONI - PROCESSO Nº 1009888-50.2017.8.26.0011. O
MM.Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Regional XI-Pinheiros,Estado de São Paulo,Dr. Fabio
Eduardo Basso, na forma da Lei, etc.Posto isto, acolho o
pedido para decretar a INTERDIÇÃO de MARIA SYLVIA
DE SIQUEIRA FERREIRA ANZALONI, Brasileira, Viúva,
Prendas do Lar,RG 1117934-X,CPF 097.911.918-91, com
endereço à Piaca,57,Alto de Pinheiros,CEP 05465-060,
São Paulo-SP, nascida em 04 de agosto de 1928, filha de
Escolástica de Oliveira Ferreira e Benedicto de Siqueira
Ferreira, portadora de demência decorrente da doença de
Alzheimer,afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadores sua filha Sylvia Helena de Siqueira
Ferreira Anzaloni Battaini, CPF 845.945.438-04 e RG
6896619-2 SSP/SP, e seu neto Rodrigo da Silva Anzaloni,
CPF 162.958.738-98 e RG 27.399.359-8. Em obediência
ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo
Civil,serve o dispositivo da presente sentença como edital,
a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede
mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. [24]

ALPHAVILLE S.A. - CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020
Data, Hora e Local: Realizada no dia 30.06.2020, às 10h00min, na sede social da Alphaville acionistas da Companhia indicados nos boletins de subscrição constantes do Anexo III, medianS.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala te a conferência, à Companhia, da propriedade de 8.726.608 ações ordinárias, nominativas e
W, Itaim Bibi, CEP 01453-000. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais sem valor nominal de emissão da Alphaville Urbanismo (as “Ações Contribuídas Segundo Aude convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme mento”) por eles detidas, avaliadas em R$57.374.973,73, mesmo valor da emissão, conforme o
alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Laudo de Avaliação. A individualização entre os subscritores de ações da Companhia quanto às
capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Ações Contribuídas Segundo Aumento e o seu valor determinado conforme o Laudo de AvaliaCompanhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados ção consta dos boletins de subscrição do Anexo III. 3.2. Em decorrência do Primeiro Aumento e
por Antonio Fernando Checchia Wever. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) ratiﬁcação do Segundo Aumento, o capital social da Companhia passa de R$1.265.000.000,00 para
da escolha da Empresa Especializada (deﬁnida abaixo) para elaboração do laudo de avaliação R$1.300.632.855,65, representado por 2.618.119.346 ações ordinárias, nominativas e sem valor
dos bens que serão utilizados para a integralização das ações a serem emitidas em virtude dos nominal. 3.3. Como vantagem adicional aos subscritores de ações no Segundo Aumento, os acioaumentos de capital a serem deliberados conforme os itens (iii) e (iv) abaixo e a aprovação do nistas aprovaram por unanimidade a emissão pela Companhia de 2 bônus de subscrição, nos terlaudo de avaliação por ela elaborado; (ii) a realização de um aumento do capital social da Com- mos do artigo 77, caput, da Lei das Sociedades por Ações, dentro do limite do capital autorizado
panhia, com emissão de novas ações (“1º Aumento”); (iii) a realização de um aumento do capi- (cuja constituição foi aprovada na deliberação a seguir), sendo um para cada subscritor, na fortal social da Companhia, com emissão de novas ações, e a atribuição de um bônus de subscrição ma dos certiﬁcados emitidos nesta data nos termos do Anexo IV (“Bônus de Subscrição”). Mecomo vantagem adicional aos subscritores deste aumento (“2º Aumento”); (iv) a alteração do ar- diante o cumprimento dos termos e condições lá previstos, os titulares dos Bônus de Subscrição
tigo 5º do Estatuto Social da Companhia para reﬂetir os aumentos de capital que sejam aprova- terão o direito de subscrever novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emisdos e para implementar o regime de capital autorizado na Companhia; (v) a autorização para são da Companhia, nas quantidades, preços e demais condições lá contidos. 3.4. Os acionistas
realização de recompra das ações da Companhia, para permanência em tesouraria. (vi) a autori- por unanimidade renunciaram a qualquer direito de preferência a que pudessem fazer jus com
zação à administração da Companhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos ne- relação ao Segundo Aumento e aos Bônus de Subscrição, de modo que a subscrição e integralicessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações que vierem a ser aprovadas. Deli- zação das ações ora emitidas no Segundo Aumento, bem como a emissão dos Bônus de Subscriberações: Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente Assembleia ção, ﬁcam consumados nesta data, conforme os boletins de subscrição do Anexo III e a forma dos
Geral na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o §1º do artigo 130 da Lei das Socieda- Bônus de Subscrição do Anexo IV. 4. Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Comdes por Ações. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem panhia para reﬂetir os aumentos de capital ora aprovados e para implementar um regime de caquaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade, já considerando a abstenção da- pital autorizado na Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5ºqueles legalmente impedidos, o quanto segue: 1. Com a abstenção dos legalmente impedidos, O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de
ratiﬁcar a contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada com sede na R$1.300.632.855,65, representado por 2.618.119.346 ações ordinárias, nominativas e sem valor
Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, CPNJ/ME nominal. § 1º: A parcela do capital social subscrita e não integralizada deverá ser paga no prazo
nº 27.281.922/0001-70 (“Empresa Especializada”), bem como o laudo de avaliação por ela ela- de 18 meses contados da data de subscrição. § 2º: A propriedade de ações presumir-se-á pela insborado, que avaliou o valor das Ações Contribuídas (deﬁnidas abaixo), nos termos e para os ﬁns crição do nome do acionista no livro de “Registro das Ações Nominativas” da Companhia. Qualdo artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, conforme o Anexo I a esta ata (“Laudo de Avalia- quer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de
ção”). 2. Primeiro Aumento. Tendo em vista que mais de ¾ do capital social da Companhia en- “Transferência de Ações Nominativas” da Companhia. § 3º: Cada ação ordinária confere ao seu
contra-se integralizado, aprovar a emissão de 1.244.181.702 novas ações ordinárias, nominati- titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais da Companhia, cujas deliberações serão tomavas e sem valor nominal da Companhia, idênticas às ações ordinárias existentes, ao preço de das na forma deste Estatuto Social e da legislação aplicável. § 4º: É vedada a emissão pela Comemissão de R$0,5267 por ação, ﬁxado nos termos do artigo 170, §1º da Lei das Sociedades por panhia de partes beneﬁciárias. § 5º: A Companhia ﬁca autorizada a aumentar o seu capital soAções, perfazendo um valor total de emissão de R$655.282.139,36. Do valor total indicado: (i) o cial, por deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutámontante equivalente a R$32.764.106,97 será destinado à conta de capital social; e (ii) o mon- ria, até o limite de R$1.450.000.000,00, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominatante equivalente a R$622.518.032,40 será destinado à conta de reserva de capital da Compa- tivas, sem valor nominal. Dentro do limite aqui autorizado, o Conselho de Administração ﬁxará o
nhia. 2.1. O Primeiro Aumento ora aprovado é totalmente subscrito e integralizado pelos atuais número, preço, prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações. 5. Autoacionistas da Companhia indicados nos boletins de subscrição constantes do Anexo II, mediante rizar a Companhia, nos termos do Artigo 30, §1º, alínea “b” da Lei das S.A. a realizar a aquisição,
a conferência, à Companhia, da propriedade de 99.666.980 ações ordinárias, nominativas e sem para permanência em tesouraria, da totalidade das suas 5.107.066 ações não integralizadas. Tais
valor nominal de emissão da Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações de capital fechado, ações, após adquiridas, serão integralizadas pela Companhia mediante a utilização do saldo de
CNPJ nº 00.446.918/0001-69, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardo- sua reserva de capital, sem diminuição do capital social, e permanecerão em tesouraria. Os acioso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (as “Ações Contribuídas Primeiro Aumento”, e “Al- nistas detentores das referidas ações manifestaram em assembleia sua concordância com a
phaville Urbanismo”) por eles detidas, avaliadas em R$655.282.139,36, mesmo valor da emis- aquisição ora aprovada e se comprometeram a tomar as providências necessárias para sua forsão, conforme o Laudo de Avaliação. A individualização entre os subscritores de ações da Com- malização nesta data. 6. Autorizar administração da Companhia a celebrar os documentos e prapanhia quanto às Ações Contribuídas Primeiro Aumento e o seu valor determinado conforme o ticar todos os atos necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações ora aprovadas.
Laudo de Avaliação consta dos boletins de subscrição do Anexo II. 2.2. Os acionistas por unani- Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a Assembleia Geral enmidade renunciaram a qualquer direito de preferência a que pudessem fazer jus com relação ao cerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que
Primeiro Aumento, de modo que a subscrição e integralização das ações ora emitidas no Primei- lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presenças: Mesa: (aa) Ricardo Leoro Aumento ﬁca consumada nesta data, conforme os boletins de subscrição do Anexo II. 3. Se- nel Scavazza - Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. Acionistas Presentes: (aa)
gundo Aumento. Ato subsequente, tendo em vista que mais de ¾ do capital social da Companhia (i) Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestraencontra-se integralizado, aprovar a emissão de 108.937.644 novas ações ordinárias, nominati- tégia; (ii) Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (iii)
vas e sem valor nominal da Companhia, idênticas às ações ordinárias existentes, ao preço de Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; (iv) Pátria Real Esemissão de R$0,5267 por ação, ﬁxado nos termos do artigo 170, §1º, da Lei das Sociedades por tate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; e (v) Alpha-Co Investimento
Ações, perfazendo um valor total de emissão de R$57.374.973,73. Do valor total indicado: (iii) o Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. São Paulo, 30.06.2020. Certiﬁco e dou
montante equivalente a R$2.868.748,69 será destinado à conta de capital social; e (iv) o mon- fé que essa ata é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30.06.2020. Mesa: Ricartante equivalente a R$54.506.225,05 será destinado à conta de reserva de capital da Compa- do Leonel Scavazza - Presidente, Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário. JUCESP nº
nhia. 3.1. O Segundo Aumento ora aprovado é totalmente subscrito e integralizado pelos atuais 381.854/20-6 em 18.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ESPÓLIO DE GERTRUDES SCHMIDT, CPF 045.997.64868 representado por seu(s) inventariante(s) o SR. ANTONIO WILSON DIAS, CPF 075.290.628-68 (NORMA
CASSETTARI, CPF 060.233.478-00) e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 106716781.2018.8.26.0100, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LIANE, CNPJ 54.604.368/0001-98. O Dr. FELIPE ALBERTINI NANI VIARO, MM Juiz de Direito
da 26ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO EAPOIO EMPRESARIAL LTDA.,
via sistema utilizado e hospedado em WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros
judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº
942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições
que se seguem: DO BEM IMÓVEL: UNIDADE AUTÔNOMA- APARTAMENTO Nº 142, LOCALIZADO NO
14º ANDAR OU 15ºPAVIMENTO DO EDIFICIO LIANE, NARUA CAPOTE VALENTE Nº 429, nesta Capital,
no 20º Subdistrito (Jardim América), com a área útil de 72,96m², área comum de 42,27m², e área total
construída de 115,23m², correspondendo-lhe no terreno e demais coisas comuns a fração ideal de 3,333%;
incluída na área comum, uma vaga para estacionamento de um carro de passeio, em local indeterminado, na
garagem coletiva do edifício, situada no subsolo e andar térreo. O EDIFICIO LIANE acha-se construído em
terreno com a área de 459,00m², descrito na matrícula 10640, do 13º CRI. CONTRIBUINTE: 013.022.02741. MATRÍCULANº 14.834 DO13º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DACAPITAL/SP. DOS ÔNUS:
1-) AV.5-14834. 19/JUNHO/2019. PENHORAEXEQUENDA, certidão para averbação de penhora expedida
em 29/05/2019, do 26° Ofício Cível do Fórum Joao Mendes Junior, desta Comarca/SP, extraída dos autos da
execução civil; 2-) Há débitos de IPTU - Exercício 2020: R$ 1.909,67. Há débitos de IPTU - Exercício 2019:
R$2.123,24. Há débitos de IPTU - Exercício 2018: R$ 2.213,77. Há débitos de IPTU - Exercício2017: R$
888,96. (Conf. pesquisa no sítio da PMSP aos 17/08/2020, bem como: Não há débitos para os exercícios não
exibidos no quadro acima). DO VALORATUALIZADO DO BEM IMÓVEL: R$ 630.795,39 (até agosto/2020).
DO VALOR DO DÉBITO: R$ 30.534,81 (até 10/05/2019).DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará
em 01/10//2020, às 14h00min. e terminará em 06/10/2020, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 06/10/2020,
às 14h01min. e terminará em 28/10/2020, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado
arrematante aquele que der lance igualou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance
de valor igual ou superior a 50% da última avaliação, atualizada pelos índices adotados peloTJSP, desde o
laudo (2º leilão).Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal 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 depositado
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 bem arremat ado 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 após ter sido declarado
vencedor pelo leiloeiro - (Art. 884, IV do CPC). Art. 892 do CPC: Salvo pronunciamento judicial em sentido
diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio
eletrônico. Parágrafo 1º: Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado
a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias,
a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa
do exequente. 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 Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ 12.871.578/0001-00, Ba
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Private Equity AE Investimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29.06.2020, às 10h00, na sede social da Private série de operações; (c) celebração, aditamento ou rescisão de qualquer contrato, acordo, insEquity AE Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São trumento ou documento envolvendo um montante superior a R$1.000.000,00, seja em uma
Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala W, Itaim Bibi, CEP 01453-000. 2. única operação ou em uma série de operações; (d) celebração de contrato ou compromisso
Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme para aquisição e/ou alienação de ativos estranhos às atividades da Companhia e/ou de sodisposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das ciedades por ela controladas, e/ou a realização de operações que estejam fora do curso norSociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalida- mal dos negócios da Companhia; (e) aprovar a contratação, seja a Companhia credora ou
de do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de devedora, de empréstimos ou quaisquer outras operações de crédito; (f) a concessão de
Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Sca- qualquer garantia e/ou indenização a qualquer terceiros ou instituição de quaisquer ônus
vazza, e secretariados por Gil Conrado Karsten. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a sobre os ativos da Companhia; (g) celebrar qualquer acordo ou assinar qualquer documenretiﬁcação e ratiﬁcação da lista de acionistas presentes constante da ata da Assembleia to que crie uma obrigação ou renúncia de quaisquer direitos da Companhia envolvendo um
Geral Ordinária realizada em 02.12.2019, arquivada perante a JUCESP sob o nº 94.716/20- montante superior a R$1.000.000,00, seja em uma única operação ou em uma série de ope1, em sessão de 18.02.2020 (a “AGO de 02.12.2019”) (ii) a alteração da denominação so- rações; (h) escolha, nomeação e demissão de empresa de auditoria independente responsácial da Companhia; (iii) a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social para reﬂetir a alteração vel pela auditoria contábil da Companhia, caso não seja uma das 4 maiores empresas interda denominação social da companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Compa- nacionais de auditoria (i.e., Deloitte, KPMG, PwC ou Ernst & Young); (i) aprovação de depónhia. 5. Deliberações: Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da pre- sito judicial ou resolução de qualquer litígio da Companhia, nas esferas administrativas, jusente Assembleia Geral na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o §1º do artigo diciais ou de arbitragem; (j) aprovação dos termos e condições de celebração, aditamento
130 da Lei das Sociedades por Ações. Após a discussão das matérias constantes da ordem ou rescisão de qualquer contrato, acordo, instrumento ou documento relacionado a qualdo dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade quer operação com parte relacionada; (k) contratação ou demissão de qualquer empregado
o quanto segue: 5.1. Retiﬁcar a lista de Acionistas Presentes que constou do fecho da AGO com remuneração anual superior a R$1.000.000,00; (l) qualquer alteração nas práticas conde 02.12.2019, considerando que (i) a entidade “BRE / Alpha Multiestratégia - Fundo de In- tábeis da Companhia; (m) aquisição e/ou alienação, pela Companhia, de participações sovestimento em Participações” constou erroneamente como acionista da Companhia, sen- cietárias em outras empresas, incorporação de subsidiárias ou formação de qualquer joint
do que, no seu lugar, deveria ter constado o acionista “Alpha-Co Investimento Multiestra- venture; (n) celebração de acordos de acionistas ou de quotistas de qualquer sociedade, ou
tégia - Fundo de Investimento em Participações”, e (ii) o nome correto do acionista do item alteração a qualquer acordo de acionistas ou acordo de quotistas existente, inclusive o Acor“iv” da lista de Acionistas Presentes é “Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investimen- do de Acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Alphaville”); (o) exercício de direitos detito em Participações Multiestratégia”, e ratiﬁcar a referida lista de Acionistas Presentes dos pela Companhia em relação a seus investimentos em qualquer sociedade, observado o
para que vigore, de forma rerratiﬁcada com a seguinte redação: “Acionistas Presentes: quanto previsto nos acordos de acionistas ou de quotistas, estatutos ou contratos sociais e
(i) Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participa- legislação aplicável, inclusive quanto a direitos de acionistas detidos pela Companhia na Alções; (ii) Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em phaville. Capítulo VI - Diretoria: Artigo 12 - A Diretoria da Companhia será composta por
Participações; (iii) Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investi- até 4 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de
mento em Participações; (iv) Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investi- Administração, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. § 1º - Os membros da Diremento em Participações Multiestratégia; (v) Pátria - Brazilian Private Equity toria permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. §
Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Todos re- 2º - Os Diretores ﬁcarão dispensados de prestar caução. § 3º - Na ausência ou no impedipresentados por Pátria Investimentos Ltda.” 5.2. Aprovar a alteração da denomina- mento temporário de qualquer dos Diretores, suas atribuições serão exercidas pelo Diretor
ção social da Companhia, que passará a ser denominada “Alphaville S.A.”. 5.3. Em decor- indicado pelo Conselho de Administração. § 4º - Na ausência ou impedimento permanente
rência da deliberação constante do item 5.2 acima, aprovar a alteração do Artigo 1º do Es- de qualquer dos Diretores, seu substituto será nomeado em Reunião do Conselho de Admitatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1° - A nistração a ser realizada no prazo de 30 dias após o evento que der causa a tal vacância,
Alphaville S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado que será com o objetivo de eleger o novo Diretor, que completará o prazo do mandato em curso. Arregida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.” 5.4. Ten- tigo 13 - A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo em vista as deliberações aprovadas no item 5.2 e 5.3, os Acionistas aprovaram a conso- do seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia
lidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Geral e do Conselho de Administração. Artigo 14 - A representação da Companhia, em juíAnexo I à presente ata. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presiden- zo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros será realizada, observate declarou a Assembleia Geral encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário do o disposto no § único abaixo, por (i) 2 Diretores, em conjunto, sendo um deles necessapara a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os riamente o Diretor Presidente; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, devidamenpresentes. São Paulo, 29.06.2020. Acionistas presentes: (i) Pátria - Brazilian Private Equity te constituído nos termos do § Único abaixo e com poderes especíﬁcos; (iii) 1 Diretor, isolaFund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (ii) Brazilian Private damente, desde que autorizado por escrito por outros 2 Diretores nos termos do § Único
Equity IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (iii) Pátria Real Esta- abaixo e com poderes especíﬁcos; ou (iv) 1 procurador, isoladamente, devidamente constite II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; (iv) Pátria Real Estate III tuído nos termos do § Único abaixo e com poderes especíﬁcos. Em caso de discordância dos
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; e (v) Alpha-Co Investimento Diretores com relação à prática de qualquer ato de competência da Diretoria, caberá ao
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. Certiﬁcamos que a presente é Conselho de Administração deliberar sobre a matéria objeto de discordância. § Único - As
cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 29.06.2020. Mesa: Ricardo Leonel procurações serão outorgadas pela Companhia mediante a assinatura de 2 Diretores, em
Scavazza - Presidente; Gil Conrado Karsten - Secretário. JUCESP nº 287.589/20-1 em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente, devendo especiﬁcar os po06.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
deres conferidos e, com exceção daquelas para ﬁns judiciais, deverão ter um período máxiEstatuto Social da Alphaville S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Prazo e mo de validade de 1 ano. Artigo 15 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperanObjeto: Artigo 1° - A Alphaville S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de ca- tes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor ou empregado que a envolverem
pital fechado que será regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como ﬁanaplicáveis. Artigo 2° - A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo/SP, na Avenida ças, avais, endossos, ou quaisquer garantias em favor de terceiros, exceto se previamente
Cidade Jardim, 803, 8° andar, sala W, CEP 01453-000. § Único - Mediante deliberação do aprovados pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração da Companhia, nos
Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir ou fechar ﬁliais, agências, escritórios termos do presente Estatuto Social. Capítulo VII - Conselho Fiscal: Artigo 16 - O Consee representações e quaisquer outros estabelecimentos, para a realização das atividades da lho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deCompanhia em qualquer parte do território nacional. Artigo 3° - A Companhia tem por ob- liberação da Assembleia Geral, nos termos da legislação aplicável. § 1º - O Conselho Fiscal,
jeto social a participação no capital de quaisquer outras Companhias, empresárias ou não, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e suou fundos de investimento, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no plentes em igual número, os quais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos de auexterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Ca- sência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes. § 2º - A remuneração
pital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que
parcialmente integralizado, é de R$1.265.000.000,00, representado por 1.265.000.000 os eleger. Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distriações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - A parcela do capital social subs- buição dos Resultados: Artigo 17 - O exercício social terá início em 1° de janeiro e encrita e não integralizada deverá ser paga no prazo de 18 meses contados da data de subs- cerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao ﬁnal de cada exercício social deverá ser precrição. § 2º - A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no parado um balanço geral, bem como as demais demonstrações ﬁnanceiras, observadas as
livro de “Registro das Ações Nominativas” da Companhia. Qualquer transferência de ações disposições legais vigentes e as disposições deste Estatuto Social. Artigo 18 - O lucro líquiserá feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações do apurado no exercício social terá a seguinte destinação: (i) a parcela de 5% será deduziNominativas” da Companhia. § 3º - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a da para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; e (ii) a parum voto nas Assembleias Gerais da Companhia, cujas deliberações serão tomadas na for- cela correspondente a, no mínimo, 1% da geração de caixa líquido da Companhia será disma deste Estatuto Social e da legislação aplicável. § 4º - É vedada a emissão pela Compa- tribuída aos acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório; (iii) o saldo remanescennhia de partes beneﬁciárias. Capítulo III - Assembleias Gerais dos Acionistas: Artigo te, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste Artigo, terá a destina6° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos 4 primeiros meses se- ção determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, com base na proposta do Conselho
guintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais de Administração, conforme o disposto nos Artigos 176, § 3º e 196 da Lei das Sociedades
exigirem, mediante convocação na forma da lei. A Assembleia Geral será instalada e presi- por Ações, observadas as disposições contidas no Artigo 134, § 4° da referida lei. Caso o saldida pelo Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência, pelo Vice-Presiden- do das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a
te do Conselho de Administração, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distriSecretário da Mesa. § 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Con- buição de dividendos adicionais aos acionistas. Artigo 19 - A Companhia poderá, a qualquer
selho de Administração, sendo facultado a acionistas representando, no mínimo, 10% do tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interescapital social total e votante da Companhia solicitar ao Presidente do Conselho de Adminis- ses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários,
tração da Companhia a convocação de Assembleia Geral de Acionistas para tratar de tema por deliberação do Conselho de Administração. Capítulo IX - Dissolução, Liquidação e
de interesse da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as Assem- Extinção: Artigo 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei e nesbleias Gerais e indicará o secretário entre os presentes. Na ausência do Presidente do Con- te Estatuto, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deveselho de Administração, a Assembleia Geral será presidida por outro conselheiro indicado rão funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Solução de
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na falta de indicação, por outro conse- Conﬂitos: Artigo 21 - Se qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência de
lheiro indicado pela maioria dos acionistas presentes, sendo secretariadas por pessoa indi- qualquer natureza surgir em relação direta ou indireta a este Estatuto Social (“Conﬂito”),
cada pelo Presidente da Assembleia Geral. § 2º - Sem prejuízo do cumprimento das demais entre a Companhia, seus acionistas ou administradores, conforme o caso (“Partes Envolviformalidades legais, o Presidente do Conselho de Administração convocará a Assembleia das”), as respectivas Partes Envolvidas deverão envidar seus melhores esforços para resolcom prazo mínimo de 8 dias de antecedência, por meio de comunicação escrita, com aviso ver o Conﬂito. Para essa ﬁnalidade, qualquer das Partes Envolvidas poderá notiﬁcar as dede recebimento, enviada aos acionistas. § 3º - As Assembleias Gerais de Acionistas somen- mais seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por este Artigo, a partir do qual
te se instalarão, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, as Partes Envolvidas deverão reunir-se para tentar resolver tal Conﬂito por meio de discuspelo menos, o número de votos exigidos para a sua deliberação válida, e, em segunda con- sões amigáveis e de boa fé (“Notiﬁcação de Conﬂito”). Exceto se de outro modo estabelevocação, com qualquer número. § 4º - Independentemente das formalidades legais de con- cido neste Estatuto Social, caso as Partes Envolvidas não encontrem uma solução, dentro
vocação para Assembleias Gerais de Acionistas, será considerada regularmente convocada de um período de 30 dias após a entrega da Notiﬁcação de Conﬂito de uma Parte Envolvia Assembleia Geral de Acionistas à qual comparecerem todos os acionistas da Companhia. da à outra, então o Conﬂito deverá ser resolvido por arbitragem, a ser conduzido perante e
Artigo 7º - As deliberações somente poderão ser tomadas em Assembleia Geral com o voto administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canafavorável de, no mínimo, acionistas titulares da maioria das ações ordinárias nominativas dá (“Câmara”). § 1º - Se, dentro do período de 30 dias seguintes à entrega da Notiﬁcação
com direito a voto. § Único - Sem prejuízo de outras matérias previstas em lei e neste Esta- de Conﬂito, qualquer das Partes Envolvidas considerar remota a possibilidade de obter uma
tuto Social, caberá à Assembleia Geral a deliberação sobre as seguintes matérias: (a) altera- solução amigável, poderá enviar à outra Parte Envolvida uma notiﬁcação encerrando as neção de qualquer dos artigos do Estatuto Social, exceto por aumentos de capital dentro do li- gociações (“Notiﬁcação de Encerramento das Negociações”). Decorridas 24 horas da enmite do capital autorizado; (b) aumento ou redução do capital social, exceto por aumento trega da Notiﬁcação de Encerramento das Negociações, então o Conﬂito será resolvido por
de capital dentro do limite do capital autorizado; (c) alteração no objeto social; (d) emissão, meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara. § 2º - A arbitrapela Companhia, de debêntures, conversíveis ou não em ações, e bônus de subscrição, des- gem será realizada de acordo com as normas procedimentos em vigor no momento da arde que, com relação aos bônus de subscrição, a emissão seja feita dentro do limite do capi- bitragem. § 3º - A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por três árbitros instal autorizado; (e) deliberação para a liquidação ou dissolução da Companhia; (f) transfor- critos na Ordem dos Advogados do Brasil (“Tribunal Arbitral”). Cada Parte Envolvida indimação, cisão, incorporação e fusão da Companhia; (g) destinação dos lucros, distribuição de cará um árbitro. Havendo mais de um reclamante, todos eles indicarão de comum acordo
dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio; (h) criação de reservas de capital, um único árbitro; havendo mais de um reclamado, todos eles indicarão de comum acordo
exceto as obrigatórias; (i) eleição dos membros do Conselho de Administração; e (j) eleição um único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral será escolhido de codos membros do Conselho Fiscal, quando necessário ou conveniente, e a ﬁxação de sua re- mum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas. § 4º - Quaisquer omissões, remuneração. Capítulo IV - Administração: Artigo 8° - A Companhia será administrada cusas, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Enpor um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § 1º - Os membros do Conselho de volvidas ou a escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela Câmara. § 5º - Os procediAdministração e da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de mentos previstos no presente Artigo também se aplicarão aos casos de substituição de árposse nos livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, respec- bitro. § 6º - A arbitragem será realizada no Município de São Paulo, podendo o Tribunal Artivamente. § 2º - Os membros dos órgãos da administração deverão observar, no que for bitral, motivadamente, designar a realização de atos especíﬁcos em outras localidades. § 7º
aplicável, as disposições dos Acordos de Acionistas arquivados na sede social, e não serão - A arbitragem será realizada em língua portuguesa. § 8º - A arbitragem será de direito, aplicomputados os votos proferidos nas reuniões dos órgãos de administração em violação ao cando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil.
disposto em tais Acordos de Acionistas. Artigo 9° - A remuneração global do Conselho de § 9º - A arbitragem será concluída no prazo de 6 meses, o qual poderá ser prorrogado moAdministração e da Diretoria será ﬁxada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao tivadamente pelo Tribunal Arbitral. § 10 - A arbitragem será sigilosa. § 11 - O Tribunal ArbiConselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição individual. Capítulo V tral alocará entre as partes, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e propor- Conselho de Administração: Artigo 10° - O Conselho de Administração será compos- cionalidade, o pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais valores devidos, pagos ou
to por 4 membros, dos quais um será nomeado o Presidente, todos eleitos pela Assembleia reembolsados à Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsaGeral e por ela destituíveis a qualquer tempo. § 1° - Os membros do Conselho de Adminis- dos aos árbitros, (iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos
tração serão eleitos para mandato uniﬁcado de 2 anos, podendo ser reeleitos. § 2º - Os peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designamembros do Conselho de Administração não reeleitos permanecerão no exercício de seus dos pelo Tribunal Arbitral, (iv) dos honorários advocatícios de sucumbência ﬁxados pelo Tricargos até a investidura de seus substitutos. § 3° - Em caso de ausência ou impedimento bunal Arbitral e (v) de eventual indenização por litigância de má-fé. O Tribunal Arbitral não
permanente de qualquer membro do Conselho de Administração, caberá à Assembleia Ge- condenará qualquer das Partes Envolvidas a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais
ral a eleição do substituto. Artigo 11 - As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogasempre que necessário. Todas as reuniões do Conselho de Administração serão convocadas dos, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro vapor seu Presidente ou por quaisquer 2 de seus membros, mediante convocação por escrito lor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo
com antecedência mínima de 3 dias, indicando a ordem do dia e o horário em que a reunião de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens. § 12 - As decisões
se realizará, na sede da Companhia. § 1° - Será dispensada a convocação de que trata o ca- da arbitragem serão ﬁnais e deﬁnitivas, não se exigindo homologação judicial nem cabenput deste artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do Con- do qualquer recurso contra as mesmas, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimenselho de Administração. § 2° - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer tos ao Tribunal Arbitral previstos no art. 30 da Lei nº 9.307/96 e eventual ação anulatória
membro do Conselho de Administração durante o prazo de gestão para o qual foi eleito, o fundada no art. 32 da Lei n° 9.307/96. § 13 - Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualConselheiro ausente ou temporariamente impedido poderá nomear outro membro do Con- quer das Partes Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou anselho de Administração para que este vote em seu nome nas reuniões do Conselho de Ad- tecipações de tutela, sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou anministração. § 3° - Os membros do Conselho de Administração poderão participar e votar tecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eﬁcácia da connas reuniões do Conselho, ainda que não estejam ﬁsicamente presentes nas mesmas, ou venção de arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de subpor conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico de missão do Conﬂito à arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos
comunicações, desde que todos os membros possam ser claramente identiﬁcados. A respec- de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral. § 14
tiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da re- - Para (i) as medidas cautelares e antecipações de tutela anteriores à constituição do Tribuunião. § 4° - O quórum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a nal Arbitral, (ii) a execução das decisões do Tribunal Arbitral, inclusive da sentença ﬁnal e
presença da maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração, considera- eventual sentença parcial, (iii) eventual ação anulatória fundada no art. 32 da Lei nº
da a presença em caso de outorga de procuração por um membro do Conselho de Adminis- 9.307/96 e (iv) os Conﬂitos que por força da legislação brasileira não puderem ser submetração para que outro membro do Conselho de Administração vote em seu nome. § 5º - A tidas à arbitragem, ﬁca eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, como o único competenreunião do Conselho de Administração será presidida por seu Presidente ou, em sua ausên- te, renunciando-se a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. Capícia, pelo membro eleito dentre os presentes. § 6º - As deliberações do Conselho de Adminis- tulo XI - Disposições Gerais: Artigo 22 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão
tração serão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das SoPresidente. § 7º - Além de outras matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Admi- ciedades por Ações. Artigo 23 - A Companhia deverá observar os Acordos de Acionistas arnistração, por deliberação tomada pela maioria de seus membros, a aprovação de qualquer quivados em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências ou operações
das seguintes matérias: (a) qualquer proposta para transformação, cisão, incorporação ou de ações a qualquer título, e o Presidente da Assembleia Geral e das reuniões do Conselho
fusão da Companhia; (b) compra, venda, oneração, arrendamento, licenciamento, transfe- de Administração deverão abster-se de computar votos contrários aos termos dos referidos
rência ou outra disposição de qualquer espécie de quaisquer ativos da Companhia envol- Acordo de Acionistas, conforme o artigo 118 da Lei das S.A. São Paulo, 29.06.2020. Mesa:
vendo um montante superior a R$1.000.000,00, seja em uma única operação ou em uma Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Gil Conrado Karsten - Secretário.
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Com cinco das 10 etapas da
temporada 2020 já disputadas, o
IMSA WeatherTech Sportscar
Championship inicia neste final
de semana sua segunda metade e
a briga pelo título está cada vez
mais apertada.
Com uma vitória (Sebring) e
dois pódios (Elkhart Lake e Road
Atlanta) nas últimas provas, o
brasileiro Pipo Derani segue

confiante para a etapa deste domingo (27) no técnico traçado de
Mid-Ohio.
O piloto de 26 anos estará mais
uma vez ao lado do companheiro e
compatriota Felipe Nasr na disputa, que terá 2h40 de duração e largada às 15h05 (de Brasília).
A bordo do #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R da
equipe Action Express Racing,

Derani ocupa a terceira posição
na tabela do campeonato, apenas
cinco pontos atrás dos líderes
Renger van der Zande e Ryan
Briscoe.
Apesar de otimista, o brasileiro destaca as exigências e dificuldades no traçado do 13 curvas e 2.258 milhas (aproximadamente 3,6 km). Em 2019, a equipe largou e terminou na quarta
posição no circuito.
“Chegamos à disputa deste
fim de semana sabendo que será
um circuito difícil para o Cadillac, como já foi comprovado no
passado”, destacou Derani.
“No entanto, a Whelen Engineering/Action Express tem trabalhado muito, indo para todas as
corridas em busca da vitória. E não
será diferente agora”, continuou.
“Tivemos três pódios até agora e esperamos continuar assim.
Subir novamente ao pódio seria
excelente, mas definitivamente

queremos a vitória. O campeonato está muito apertado entre todos os pilotos que estão na ponta,
então, cada ponto fará diferença
no final”, ressaltou Derani.
“Mid-Ohio não é uma pista
fácil, porque ela é muito apertada. Isso torna as ultrapassagens
muito difíceis, bem como lidar
com o tráfego. Mas, com uma
perfeita execução, acredito que
podemos chegar ao topo”, finalizou o brasileiro, que no ano
passado foi vice-campeão geral
e conquistou o título do Campeonato Norte-americano de Endurance (que inclui as quatro provas longas do IMSA).
As atividades em Mid-Ohio
começam na sexta-feira (25),
com um treino livre de 1 hora.
No sábado (26), haverá mais um
treino livre. O grid só será definido no domingo, poucas horas
antes da largada, a partir das 9h50
(de Brasília).

Campeão entre os estreantes
do Italiano de Kart em 2019 na
categoria Mini, o jovem Miguel
Costa disputará mais uma etapa
da edição de 2020 do campeonato neste final de semana em
Adria, na Itália. O piloto de apenas 11 anos, que agora corre entre pilotos de 12 e 14 anos na
X30 Júnior, é um dos destaques
do kartismo brasileiro na Europa e tem como grande objetivo
subir no pódio nesta que é a penúltima etapa do campeonato.
“Estivemos sempre bem rápidos nas últimas etapas. Precisamos ajustar alguns detalhes ainda, mas já estamos com ritmo de
corrida suficiente para alcançar
um pódio, então vamos trabalhar
bastante ao longo desta semana

para largar em uma boa posição
na final. Conheço bem a pista em
Adria e vamos com tudo para
conseguiu lutar entre os primeiros”, diz Miguel, que tem apoio
de Baked Potato e Participa.
Integrante da Academia de
Pilotos da Sauber, ligada com a
equipe Alfa Romeo da F1, Miguel
Costa é uma das jovens revelações do kartismo brasileiro e tem
disputado os principais campeonatos do mundo. Em processo de
adaptação na nova categoria, o piloto da equipe Kart Republic sonha em disputar o Mundial de
Kart no Brasil em 2021.
“Estou aprendendo mais a
cada dia que passa aqui na Europa e acredito que isso será muito importante para mim no futu-

Foto/Divulgação

Miguel Costa disputa penúltima
etapa do Italiano de Kart

ro. Correr entre os pilotos da
Júnior tem sido incrível, pois
são adversários de altíssimo nível e com certeza isso me ajudará no ano que vem, inclusive
para chegar ao Mundial de

Kart”, diz Miguel.
As atividades oficiais de pista em Adria começam nesta sexta-feira (25), enquanto que as
Finais serão disputadas no domingo (27).

Marcelo Melo e Lukasz Kubot estão nas quartas de final do
ATP 500 de Hamburgo. Cabeças
de chave número 3, estrearam
com vitória na quarta-feira (23)
diante dos alemães Yannick Hanfmann e Mats Moraing. Melo e
Kubot ganharam por 2 sets a 1,
parciais de 7/6 (8-6), 6/1 e 105, em 1h26min. E já nesta quinta-feira (24), em Hamburgo, na
Alemanha, enfrentarão o australiano John Peers e o neozelandês Michael Venus, que derrotaram o italiano Fabio Fognini e o
finlandês Henri Kontinen por 2
a 0 (6/1 e 6/4). Jogo, valendo um
lugar na semifinal, está programado para 11h30 (horário de
Brasília).
Uma vitória especial para
Melo, na quarta-feira, dia do seu
aniversário. “Fiquei feliz de ter
vencido no dia do meu aniversário. Nosso jogo acabou sendo na
quadra central. Um momento especial, bem legal. Agora é focar
para amanhã (quinta), quando vamos enfrentar uma dupla muito
experiente”, afirmou Marcelo,
que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Itambé, com apoio da
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Vitória em Hamburgo
é presente de aniversário para
Marcelo Melo

Volvo, Orfeu Cafés Especiais,
Head, Voss, Foxton, Asics, Bolsa Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.
“Acho que fizemos um bom
jogo no geral. Um bom primeiro
set. No segundo acabamos perdendo cada game praticamente
no detalhe. Aí usamos a nossa
experiência no match tie-break, onde fomos superiores, ti-

vemos vários bons pontos, a
energia foi ótima. E é seguir
desde o começo na mesma
energia desse match tie-break”
de ontem, completou.
O jogo - No primeiro set, os
alemães quebraram no terceiro
game. Melo e Kubot foram em
busca da reação, conseguindo
devolver o break para empatar em
3 a 3. Sem novas chances de que-

bra, a definição foi para o tie-break. Os adversários chegaram a
abrir 5-2, mas Melo e Kubot salvaram dois set points e viraram
para marcar 8-6 e sair na frente
no jogo. O segundo set foi de
Hanfmann e Moraing, que
aproveitaram as oportunidades, quebraram duas vezes e
fecharam em 6/1, levando a
decisão para o match tie-break. Após o empate em 5-5,
Melo e Kubot passaram a dominar totalmente e, sem dar
mais nenhuma chance aos alemães, foram abrindo vantagem
até marcar 10-5 e comemorar a
primeira vitória em Hamburgo.
Na gira europeia no saibro,
em mais uma etapa do retorno do
circuito após a pausa em função
da pandemia da Covid-19, o ATP
500 de Hamburgo está sendo disputado antes de Roland Garros,
Grand Slam em Paris, na França,
com início neste domingo (27).
No ranking mundial individual de duplas, Melo e Kubot estão
empatados em oitavo lugar, com
5.140 pontos. Na Corrida para
Londres, parceria ocupa a 11ª
colocação, com 905 pontos.

João Gomes Jr. volta de Portugal
e intensifica treinos para o
Troféu Brasil de Natação
Foto/ Igo Bione

Foto/ Brian Cleary

Derani vai em busca de mais um
pódio neste domingo em Mid-Ohio

Após integrar o Time Brasil em Portugal, na Missão Europa, em que atletas brasileiros
de alto rendimento tiveram
oportunidade de fazer um intercâmbio de treinos no país europeu, o nadador João Gomes
Jr. tem vivido dias de treinamento bastante intensivo em
São Paulo. No Esporte Clube
Pinheiros, o capixaba se prepara para o grande desafio da
temporada: o Troféu Brasil de
Natação, marcado para dezembro, no Rio de Janeiro.
“No período na Europa, me
adaptei bem. Estava em um ritmo bom de treinamento. O que
mudava é que os protocolos
eram diferentes do que estamos levando no Brasil, lá nós
tínhamos um pouquinho mais
de folga. Retornando ao Pinheiros, tivemos que nos concentrar em novos protocolos,
com uma segurança um pouco
maior, então estamos com horários meio limitados ainda
aqui no Brasil. Mas, estou conseguindo desenvolver o que a
equipe multidisciplinar vem
impondo no papel para voltar o
mais rápido possível ao ritmo
de competição”, comenta o nadador de Vitória (ES).
Que o ano de 2020 foi diferente para o mundo inteiro,

não resta dúvidas. Em termos
esportivos, atletas no Brasil e
no exterior tiveram que ficar
meses longe das atividades físicas, até que protocolos de
segurança fossem definidos,
por conta da pandemia do Coronavírus (Covid-19). No caso
do nadador João Gomes, algo
também inédito em sua carreira: cerca de cinco meses sem
entrar na piscina, mantendo a
forma física com exercício
dentro do apartamento que
vive, em São Paulo.
“Fiquei bastante tempo parado, sem ir a piscina. Quando
pude retomar meus treinos na
água, foi uma sensação estranha porque eu estava há vários
meses sem o contato com a
água. Para nós atletas isso gera
uma atividade meio esquisita.
Mas, acredito que me readaptei ao meio aquático muito
rápido. Com dois ou três treinos, já me sentia bem na água.
Com sensações boas. Foi o
maior tempo que fiquei sem
nadar na minha carreira. O máximo foram três semanas depois do Pan-Americano de
Lima, em 2019, e desta vez foram quase cinco meses. Mas,
ainda bem que deu tudo certo
e já estou naquela sensação boa
de estar nadando”, conta João.

Erick Goldner inicia
mais um campeonato
liderando com a Shell
Depois de algumas semanas
de férias, Erick Goldner retornou
às pistas virtuais mantendo a Shell no mesmo lugar onde havia
deixado: P1.
O representante em automobilismo virtual da maior patrocinadora do esporte a motor no
Brasil e no mundo iniciou o Masters of Track Pro 2020 com segundo e quarto lugares em Watkins Glen, somou 62 pontos e
saiu da etapa como maior pontuador e líder do campeonato.
Disputado com Porsche 911
GT3 Cup e setup aberto e promovido pelo iRacing Brasil, o Masters of Track é um dos mais tradicionais eventos do automobilismo virtual no país.
São seis etapas de rodadas
duplas com provas de 30 minutos. A segunda bateria tem inversão de 10 posições no grid.
Na jornada de Watkins Glen
não faltaram ultrapassagens para
o piloto Shell. Depois de perder
suas melhores tentativas no quali, ele largou apenas em sétimo
lugar. Na segunda volta já passou em quinto, na terceira
avançou para quarto em bela
ultrapassagem por fora e, na
quarta volta era o vice-líder.
Com metade da corrida, a diferença para o primeiro baixou
da casa de 2s e seguiu caindo
até o final. Goldner recebeu a
bandeirada menos de 1s atrás do
vencedor, Eduardo Borgert.

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Largando em nono na segunda bateria, o piloto Shell foi hábil ao evitar uma confusão à sua
frente. Optando pela linha interna, ele inicialmente perdeu uma
posição, mas soube se posicionar para escapar do enrosco que
marcou a primeira volta. Como
resultado, saltou de décimo para
quarto.
Depois de quatro voltas sob
bandeira amarela, a prova relargou. Goldner avançou para terceiro e, na sexta volta, chegou a
disputar a liderança.
A disputa na frente do pelotão permitiu a aproximação
de mais três concorrentes e,
na 12ª volta os seis primeiros
vinham literalmente colados
em interessante jogo de vácuo
e 3-wide. Eventualmente Erick precisou ceder uma posição, caindo para quinto na
abertura da volta final. Mas
logo foi favorecido por contato de outro competidor no
guard rail e recebeu a bandeirada em quarto, a 0s8 do vencedor.
A próxima etapa do Masters
of Track Pro 2020 acontece em
5 de outubro, em Oulton Park.
Antes, no dia 1º de outubro, o
piloto que representa também as
equipes Crown e W2 Racing no
automobilismo virtual correrá de
protótipo LMP2 na abertura do
P1Speed Sports Car Championship, em Suzuka.

