
Marcelo Negrão é o comandante do Sesi-SP
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Nª 24.835 Preço banca: R$ 3,50

Pandemia e fim dos auxílios podem
reverter retomada econômica

Ministério estima remoção de cerca
de 1,5 mil pacientes de Manaus
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Estoque do Tesouro Direto cresce
5,13% e vai para R$ 62,70 bilhões

www.jornalodiasp.com.br
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Vacinas já distribuídas
atendem 7% dos

públicos prioritários
Página 2

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,34
Venda:       5,34

Turismo
Compra:   5,30
Venda:       5,50

Compra:   6,50
Venda:       6,50

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

20º C

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

Previsão do Tempo

Azulim/Gabarito/
Uberlândia e Sesi-SP

duelam nesta quarta-feira
O Azulim/Gabarito/Uber-

lândia (MG) e o Sesi-SP esta-
rão frente a frente nesta quarta-
feira (27) pela quarta rodada do
returno da Superliga Banco Do
Brasil 20/21 masculina de vô-
lei. O time mineiro jogará com
a equipe paulista, às 19h, no gi-
násio do Sabiazinho, em Uber-
lândia (MG). O SporTV 2 trans-
mitirá ao vivo.

Na classificação geral, o
Azulim/Gabarito/Uberlândia
aparece em quinto lugar, com
18 pontos (seis vitórias e oito
derrotas). O Sesi-SP é o 11º
colocado, com 12 pontos
(quatro resultados positivos e
10 negativos).           Página 8

Júlia Ayoub destaca programa para
jovens mulheres da FIA: “Superou

todas as minhas expectativas”

Júlia Ayoub

O FIA Girls On Track – Ri-
sing Stars, programa de desen-
volvimento que busca incluir
jovens mulheres no esporte a
motor , teve sua vencedora
anunciada na tarde da última
sexta-feira (22) após contar
com uma seleção entre 70 pi-
lotas. As quatro finalistas, den-
tre as quais estava a brasileira
Júlia Ayoub, passaram por di-
versos testes físicos e mentais,
além de atividades de pista com
um F4.                           Página 8
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Abertura do Light
está confirmada para

dia 29 de janeiro

F
ot

o/
Ja

ck
so

n 
de

 S
ou

za

O Departamento de Kart da
FASP – Federação de Automobi-
lismo de São Paulo, após a divul-
gação no início da tarde de hoje
(terça-feira) das novas restrições
em função da Pandemia da CO-
VID-19 no Estado, se reuniu nes-
ta tarde e definiu por manter a

rodada inicial da Copa São
Paulo Light de Kart para o pró-
ximo final de semana. Porém,
as competições oficiais serão
disputadas na próxima sexta-
feira, dia 29 de janeiro, seguin-
do as normas da cor Laranja do
Plano São Paulo.       Página 8

Premiê
italiano

renuncia;
presidente

iniciará
consultas

O primeiro-ministro da Itá-
lia, Giuseppe Conte, entregou
sua renúncia ao presidente do
país na terça-feira (26), abrin-
do caminho para consultas for-
mais sobre como superar a cri-
se política, anunciou o gabine-
te presidencial.

O presidente da Itália, Ser-
gio Mattarella, iniciará consul-
tas com líderes partidários na
tarde de quarta-feira, informou
seu gabinete em um comunica-
do, acrescentando que ele pe-
diu a Conte que permaneça em
caráter interino enquanto as
conversas ocorrem.

Conte perdeu a maioria ab-
soluta que tinha no Senado do
país na semana passada, quan-
do um parceiro minoritário de
sua coalizão, o partido Itália
Viva, liderado pelo ex-premiê
Matteo Renzi, deixou a alian-
ça por causa de uma disputa
sobre a maneira que o governo
lida com a pandemia de coro-
navírus e com a recessão eco-
nômica. (Agencia Brasil)

OMS emite
nova diretriz

para
tratamento de
pacientes de

covid-19
 A Organização Mundial da

Saúde (OMS) emitiu uma nova
diretriz clínica para o tratamen-
to de pacientes de covid-19 na
terça-feira (26), inclusive para
aqueles que exibem sintomas
persistentes após a recupera-
ção, e também disse que acon-
selha o uso de anticoagulantes
de doses baixas para evitar co-
águlos.                        Página 3

Mais um dia sem jogos no
Challenger de Antalya, na Tur-
quia. A chuva não deu trégua e
a rodada prevista para terça-fei-
ra (26) teve de ser adiada. Des-
de domingo (24), com o quali,
a organização tenta dar início
ao torneio. Agora, após o se-
gundo adiamento, a partida de
estreia do mineiro João Mene-
zes está marcada para esta quar-

Chuva adia estreia de
João Menezes no

Challenger de Antalya
ta-feira (27), a partir das
5h30 (horário de Brasília).
Menezes enfrentará o turco
Cem Ilkel, 26 anos, número
219 do ranking mundial, que
recebeu wiil card, no primei-
ro confronto entre os dois no
circuito.

“Choveu o dia inteiro de
novo, rodada toda adiada
mais uma vez.           Página 8

O Ministério da Economia
informou  na terça-feira (26)
que o estoque de recursos no
Tesouro Direto cresceu R$
3,06 bilhões em 2020, encer-
rando o ano em R$ 62,70 bi-
lhões. O montante é 5,13%
maior que o registrado no fim
de 2019.

Em 2020, entretanto, o to-
tal de operações foi de 4,57
milhões, uma média de
381.329 mil operações por
mês, uma queda de 17,02% em
comparação a 2019. As emis-
sões somaram R$ 24,61 bi-
lhões e demonstraram recuo de
20,30% em relação ao exercí-
cio anterior.

Por sua vez, as operações

de resgates em 2020 somaram
R$ 26,70 bilhões, sendo R$
24,25 bilhões em recompras e
R$ 2,44 bilhões em vencimen-
tos. Em comparação com
2019, que registrou resgates de
R$ 30,91 bilhões, houve que-
da de resgates de 13,62%. Des-
sa forma, houve resgate líqui-
do no exercício de 2020 no to-
tal de R$ 2,09 bilhões.

De acordo com o ministé-
rio, o número de investidores
ativos, isto é, aqueles que atu-
almente estão com saldo em
aplicações no programa, che-
gou ao fim de 2020 em
1.443.685 pessoas, um aumen-
to de 20,19% em relação ao
total do fim de 2019. Página 3
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As vacinas contra a covid-19
distribuídas até o momento são su-
ficientes para imunizar 7% dos pú-
blicos prioritários definidos no pla-

no de imunização contra a doença.
O balanço foi apresentado em de-
bate virtual reunindo representan-
tes do Ministério da Saúde, do Con-

selho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e do Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems).          Página 4

SP registra neste mês o dobro
 de casos e mortes por COVID-19

em comparação a novembro

Governo federal aprova
auxílio emergencial para

196 mil pessoas
O governo federal vai pagar,

na próxima quinta-feira (28),
mais de R$ 248 milhões de au-
xílio emergencial para 196 mil
pessoas. A portaria do Ministé-
rio da Cidadania foi publicada  na
terça-feira (26) no Diário Ofi-
cial da União, após análise das
contestações e revisões decor-
rentes de atualizações de dados

governamentais.
O grupo de beneficiários in-

clui cerca de 191 mil pessoas
que contestaram a suspensão do
benefício no site da Dataprev,
entre 7 e 16 de novembro e en-
tre 13 e 31 de dezembro de 2020,
além de 5 mil pessoas que tive-
ram os pagamentos reavaliados
em janeiro de 2021.     Página 3

Embaixador da China confirma
envio de insumos para vacina

até o dia 3 de fevereiro
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restritivas para conter pandemia
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O endurecimento da quaren-
tena anunciado na última sexta-
feira (22) pelo governo paulista
foi uma atitude necessária para
conter o avanço da pandemia de
Covid-19 no estado de São Pau-
lo, afirmam especialistas da
Unesp que acompanham os nú-
meros da doença.

Na segunda-feira (dia 25),
todas as regiões administrativas
do estado estarão, até 8 de feve-
reiro, ou na fase vermelha (22%
da população paulista) ou na fase
laranja (78% da população pau-
lista), as mais restritivas do Pla-
no São Paulo.

Além disso, todas as regiões
ficarão na fase vermelha aos sá-

bados, domingos e feriados e
também na noite e na madruga-
da de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 20h às 6h. Na fase ver-
melha, só é permitido o funcio-
namento de serviços essenciais,
como hospitais, supermercados,
farmácias e postos de gasolina.

Para embasar a decisão, o
governo paulista mostrou, em
entrevista coletiva realizada no
Palácio dos Bandeirantes, na ca-
pital, indicadores que evidenciam
o aumento nas últimas semanas
dos números de novos casos, no-
vas internações, novos óbitos e
de pacientes internados em Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI)
em decorrência da Covid-19.

Tais indicadores estão pres-

sionando o sistema de saúde pau-
lista e os profissionais de saúde
que estão na linha de frente do
combate à pandemia. Segundo o
governo paulista, se nenhuma
medida fosse tomada, haveria
risco de “colapso”. O estado de
São Paulo registra, até o momen-
to, 1.679.759 casos e 51.192
óbitos relacionados à doença.

“Foi uma medida correta e
corajosa porque as resistências
são enormes. Isso é necessário
para frear o processo de acele-
ração e aumento da taxa de con-
tágio no estado”, afirma o pro-
fessor Raul Borges Guimarães,
geógrafo da saúde, um dos pes-
quisadores envolvidos no proje-
to Radar Covid-19, que monito-
ra o avanço da doença, e pró-rei-
tor de extensão e cultura da
Unesp. “A gente vem atualizan-
do a taxa de contágio por região
e estamos, neste momento, vi-
vendo o reflexo do comporta-
mento de parte da população nas
festas de final de ano”, diz Gui-
marães.

As medidas restritivas re-
cém-divulgadas foram acompa-
nhadas pelo anúncio da abertura
de 756 novos leitos de UTI no
estado e da reativação a partir de
fevereiro de um hospital de cam-
panha na comunidade de Helió-
polis, a mais populosa da capital
paulista. Integrante do Centro de
Contingência que reúne cientis-

tas que estão ajudando a orien-
tar as políticas públicas a serem
adotadas pelo governo paulista,
o professor Carlos Magno For-
taleza, epidemiologista da Fa-
culdade de Medicina do câmpus
de Botucatu da Unesp, afirma
que o governo paulista tomou a
medida baseado na recomenda-
ção dos cientistas.

“Fizemos várias análises e a
única dúvida é se não deveria
colocar todas as regiões do es-
tado em vermelho de uma só vez.
Ainda assim, é uma medida com
uma restrição razoável”, afirma
o professor Carlos Fortaleza.
“Cada transmissão, individual-
mente, ocorre após um encon-
tro de duas pessoas próximas,
não protegidas, geralmente por
longo tempo. Cada vez que você
reduz os encontros você está
protegendo as pessoas”, diz.

Durante o anúncio feito pelo
governo paulista, do qual parti-
ciparam o governador João Do-
ria, o vice-governador Rodrigo
Garcia, secretários estaduais
e integrantes do Centro de
Contingência para o combate
à Covid-19, o secretário esta-
dual de educação, Rossieli
Soares, adiou o início do ano
letivo de 2021 para os estu-
dantes da rede estadual de en-
sino de 1º de fevereiro para 8
de fevereiro, mas classificou
a atividade educacional como

“essencial” e manteve a reaber-
tura das escolas do ensino bási-
co com possibilidade de até
35% de ocupação nas salas de
aulas. No atual cenário epidemi-
ológico, entretanto, nenhum alu-
no está obrigado a ir para a es-
cola e as instituições de ensino
têm de buscar formas para garan-
tir o ensino remoto durante este
período.

“Não podemos colocar em
risco o corpo docente e o corpo
técnico-administrativo, mas,
como vai demorar muito tempo
para que possamos ter uma por-
centagem significativa da popu-
lação imunizada, é importante
buscar maneiras seguras para se
fazer alguma coisa (em relação
às escolas), até para preservar a
saúde mental dos nossos alu-
nos”, afirma o médico Sergio
Swain Muller, docente da Facul-
dade de Medicina da Unesp, que
atualmente está afastado para tra-
balhar na Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo.

Raul Guimarães, Carlos For-
taleza e Sergio Muller integram
a nova formação do Comitê
Unesp Covid-19, instância que
durante a atual pandemia está
coordenando o dia a dia na Uni-
versidade de acordo com as nor-
mas sanitárias em vigor e zelan-
do pela segurança e pela saúde
de todos da comunidade unespi-
ana. Nesta semana, o comitê já

se reuniu com o reitor Pasqual
Barretti, a vice-reitora Maysa
Furlan e todos os pró-reitores
para debater propostas para as
atividades universitárias e o ano
letivo de 2021, agenda que será
intensificada nos próximos dias.

O calendário das unidades
universitárias da Unesp para o
ano letivo de 2021 está sendo
planejado em alinhamento com
o Comitê Unesp Covid-19. O
plano de retomada das atividades
presenciais, elaborado pelo co-
mitê no segundo semestre de
2020, segue as diretrizes do Pla-
no São Paulo, do governo esta-
dual, e poderá ser alterado se
houver mudança significativa no
cenário epidemiológico.

Neste momento, em que ob-
servamos o recrudescimento da
pandemia, o cenário mais prová-
vel para o início do ano letivo de
2021 na Unesp é o prossegui-
mento das aulas remotas, com a
manutenção das ações de inclu-
são digital.

De acordo com informações
da Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd) da Unesp, o segundo
semestre do ano letivo de 2020
está sendo finalizado com cerca
de 95% das disciplinas da gra-
duação ministradas (finalizadas
ou em andamento) e, no primei-
ro semestre do ano passado, fo-
ram finalizadas 2.605 disciplinas
de forma remota.

Embaixador da China confirma envio de
insumos para vacina até o dia 3 de fevereiro
O Governador João Doria

confirmou o envio de insumos da
China para a produção de 8,6 mi-
lhões de doses da vacina do Bu-
tantan até o dia 3 de fevereiro. O
anúncio ocorreu em entrevista
coletiva realizada na manhã de
terça-feira, (26), no Palácio dos
Bandeirantes, com a participação
online do Embaixador da China
no Brasil, Yang Wanming, da sede
da Embaixada na Brasília (DF).

 “Nesses dois anos, nós am-
pliamos as relações econômi-
cas, comerciais, institucionais,
culturais, de cooperação e de so-
lidariedade com a China”, disse
o governador João Doria, que
lembrou da cooperação da Chi-
na com São Paulo já no início
da pandemia no ano passado.

“O governo da China ofere-
ceu gratuitamente equipamentos

de proteção individual, másca-
ras, aventais, insumos e colabo-
rou muito para a destinação de
equipamentos respiradores e
monitores para uso do sistema
hospitalar”, citou.

O Diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, confirmou
o envio de 5,4 mil litros de in-
sumos para a produção de vaci-
nas que deverão chegar ao Bra-
sil no dia 3 de fevereiro. “Na
sequência, há outro volume de
5,6 mil litros que está processo
avançado de liberação, totalizan-
do 11 mil litros, para a produ-
ção de vacinas”, frisou.

Segundo o Diretor do Insti-
tuto Butantan, a chegada de 5,4
mil litros de insumos vai origi-
nar 8,6 milhões de doses até 20
dias depois que se cumprir o ci-
clo de controle de qualidade.

Covas lembrou, no entanto, que
as doses já produzidas com os
insumos recebidos anterior-
mente começarão a ser libera-
dos diariamente ao Ministério da
Saúde a partir de sexta-feira, 29.

O Embaixador chinês Yang
Wanming destacou a parceria que
existe entre a China com o Gover-
no de São Paulo no enfrentamento
da pandemia do coronavírus.

“O Brasil é um país impor-
tante e um parceiro de grande
significado para a China. Man-
temos uma relação amistosa tra-
dicional entre os dois países,
incluindo o estado de São Pau-
lo. Os avanços significativos da
cooperação da Sinovac e o Ins-
tituto Butantan evidencia atitu-
de científica e rigorosa dos pes-
quisadores de ambos os países,
neste momento em que a Coro-

navac está sendo aplicada em
todo o Brasil. Isso demonstra
que a nossa cooperação benefi-
cia não só os paulista como o
povo brasileiro”, declarou.

“A única forma de vencer-
mos essa pandemia é através da
cooperação dos povos. E a Chi-
na tem sido uma grande parceria
nossa, do Butantan, de São Pau-
lo e do Brasil, indiscutivelmen-
te”, lembrou Dimas Covas.

“Gostaríamos de consolidar
as cooperações entre as duas
partes, já que a situação da pan-
demia é incerta e haverá deman-
da urgente e de longo prazo pe-
las vacinas. A parte chinesa está
disposta a manter e apoiar em
conjunto a parceria entre Sino-
vac e o Butantan, de modo que
contribua para o controle da pan-
demia”, reforçou o Embaixador.

SP registra neste mês o dobro de casos e mortes
por COVID-19 em comparação a novembro
O Estado de São Paulo regis-

trou até esta terça-feira (26) o
dobro de novos casos e mortes
pela COVID-19 se comparados
aos indicadores de novembro, e
um aumento de 15% nas infec-
ções e 11% nos óbitos em rela-
ção a todo o mês de dezembro.

Em janeiro já são 252.956
casos e 5.121 mortes. Em todo

o mês de dezembro, foram
220.664 e 4.622, respectiva-
mente. Já em novembro, foram
125.526 casos e 2.784 óbitos.

Em toda a pandemia, já ocor-
reram 51.838 óbitos e
1.715.253 casos confirmados
do novo coronavírus. Entre o
total de casos diagnosticados de
COVID-19, 1.477.114 pessoas

estão recuperadas, sendo que
175.205 foram internadas e ti-
veram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 71% na Gran-
de São Paulo e no Estado. O nú-
mero de pacientes internados é
de 13.106, sendo 7.256 em en-
fermaria e 5.820 em unidades de
terapia intensiva, conforme da-

dos das 10h30 desta terça-feira.
Hoje, os 645 municípios têm

pelo menos uma pessoa infec-
tada, sendo 618 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbi-
tos confirmados por cidade, jun-
to com o perfil, pode ser con-
sultada também em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Sabesp se mantém como uma das instituições
mais confiáveis, segundo pesquisa

A Sabesp está entre as insti-
tuições em que a população da
cidade de São Paulo mais confia.
De acordo com a pesquisa “Vi-
ver em São  Paulo”, a Companhia
é a segunda empresa em que os
paulistanos mais depositam con-
fiança, atrás apenas do Metrô. O
levantamento da Rede Nossa São
Paulo e Ibope Inteligência mos-
tra que a Sabesp obteve 57% no
nível confiança dos moradores
do município, oscilando apenas
um ponto percentual em relação
aos 58% registrados na sonda-

gem do ano passado.
Os dados da pesquisa sobre

a qualidade de vida do paulista-
no foram divulgados na quinta-
feira (21/1) pela Rede Nossa São
Paulo, organização da sociedade
civil que promove e incentiva
ações pela melhoria das condições
de vida na cidade. O levantamento
mostra um aumento de cinco pon-
tos percentuais na avaliação da
Sabesp quando comparado com os
dados de 2018, quando a compa-
nhia teve percentual de 52% na
confiança da população.

Além da Sabesp, somente
outras duas instituições na atual
pesquisa – de um total de 13 ava-
liadas – alcançaram percentuais
acima de 50%. O Metrô apare-
ce na liderança com 70%, segui-
do da Sabesp com os 57% e o
Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente, com 51%. Para o
levantamento, a Rede Nossa São
Paulo e o Ibope Inteligência en-
trevistaram 800 pessoas de 16
anos ou mais no período de 5 de
dezembro de 2020 a 4 de janei-
ro de 2021. A margem de erro

máxima é de três pontos percen-
tuais para mais ou para menos.

A pesquisa vai além de avali-
ar a confiança nas instituições,
apontando também o nível de
satisfação da população com a
qualidade de vida na cidade, prin-
cipais problemas apontados pe-
los moradores e avaliação da
gestão pública. O levantamento
também faz avaliação do orgu-
lho em morar na cidade de São
Paulo, bem como a disposição
de permanecer ou não vivendo
no município.

Transporte: gratuidade e meia-tarifa para
estudantes serão liberadas em fevereiro

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da SPTrans, começa
a liberar em fevereiro as co-
tas de gratuidades e meia-ta-
rifa para estudantes da Educa-
ção Infantil, Ensino Funda-
mental, Médio e Superior e
Educação de Jovens e Adultos
(EJA), de todas as escolas,
tanto na rede pública quanto na
rede privada. Para isso, a Insti-
tuição de Ensino deverá enviar
os dados dos alunos que terão
aulas presenciais em 2021.

Para receber a cota, o aluno
deve informar à unidade escolar

que deseja utilizar o Bilhete Úni-
co de Estudante, aguardar o en-
vio dos seus dados de matrícula
à SPTrans pela instituição de en-
sino e pagar a taxa de sete tarifas
vigentes (R$ 30,80). O boleto é
gerado para o estudante no site
(http://estudante.sptrans.com.br/),
para  pagamento na rede bancária
ou em lotéricas. O cartão será en-
caminhado para a unidade de ensi-
no em 20 dias após o pagamento.

Não é necessário imprimir o
boleto, basta o número do código
de barras para fazer o pagamento.
Outra opção é o pagamento dire-

tamente pelos aplicativos Ponto
Certo, Qiwi, Cittamobi e Banco
do Brasil (para correntistas).

Os estudantes que retornam
às aulas presenciais também po-
dem solicitar o Bilhete Único
com opção de receber o cartão em
casa. A SPTrans, em parceria com
União Nacional dos Estudantes
(UNE) e com a União Municipal
dos Estudantes Secundaristas de
São Paulo (UMES), oferece esse
serviço sem a necessidade de des-
locamento.

Basta fazer a solicitação no
site da SPTrans (http://

sptrans.documentodoestudante.com.br),
preencher o cadastro com os
dados solicitados (identidade e
foto), cadastrar o endereço no
qual quer receber o cartão e re-
alizar o pagamento equivalente
ao valor de dez tarifas (R$ 44)
mais o custo do envio. O valor
pode ser pago via boleto bancá-
rio ou cartão de crédito.

É importante utilizar uma
foto recente e manter os dados
atualizados. O bilhete é entre-
gue em até 5 dias úteis após a
confirmação do pagamento e
dos dados.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência das liberdades possíveis. No Twitter,  @CesarNetoReal
...  Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Vereadores aguardam pela volta do presidente Milton Leite

(DEM ex-PFL), que segue se recuperando de uma reinfecção pelo
mutante e variante Corona vírus (Covid 19). Quem tem acompa-
nhado o pai é deputado federal Alexandre Leite (DEM ex-PFL).
Deve voltar em fevereiro

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Quem tem sua volta ao cargo marcada pra próxima sexta-fei-

ra é o prefeito reeleito Bruno Covas (PSDB). Mesmo antes de
assumir, o Bruno tá elogiando a postura discreta do seu vice, o
vice Ricardo Nunes (MDB). Covas seguirá com foco, força e fé
o seu tratamento contra um câncer

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Quando o hoje deputado federal Baleia Rossi (MDB) era de-

putado no Parlamento paulista, já conversava bastante com os
deputados federais que tanto eram ligados ao hoje ex-Presidente
Temer, como ao ex-governador (SP) Quércia. Esta foi sua escola
política, pra chegar onde tá hoje

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Doria (PSDB) comemorou a presença de FHC - além do Sar-

ney e do Temer por vídeo - a favor da ‘sua’ vacina Coronavac. O
candidato Presidencial 2022 só não comemora parte da popula-
ção, empresários e até prefeitos contra as restrições da cor ver-
melha por causa do Covid 19

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Participação solo do deputado Baleia Rossi (MDB) no Roda

Viva (tv Cultura) pode não favorecer sua candidatura à Mesa Di-
retora da Câmara Federal, na medida que o candidato do Bolso-
naro - Arthur Lira (PP Alagoas) - estava negociando diretamente
com os que poderão trair

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Virou gozação, entre católicos e protestantes-evangélicos,

padres e pastores sem expressão religiosa terem entrado com
pedido de Impedimento do Bolsonaro, alegando que “Jesus não
assinou exclusividade com nenhum padre ou pastor”. É incrível,
mas tão falando deles mesmos

.
PARTIDOS
Independentemente dos eleitos pelo MBL gostarem ou não,

quem mantém abertas as portas abertas do PATRIOTA (ex-PEN)
pro Bolsonaro é o ex-deputado na ALESP, Adilson Barroso. Em
tempo: Bolsonaro chegou a anunciar sua filiação à legenda, mas
acabou indo pro PSL (17)

.
HISTÓRIAS
Filho do falecido cronista esportivo (tv Tupi) Walter Abrahão,

que foi vereador em São Paulo e depois conselheiro no Tribunal
de Contas paulistano, Waltinho Abrahão tá levando da Globo pro
seu canal TVWA os jogos - fora do Brasil - das Eliminatórias pra
Copa do Mundo 2022 ...

(BRASIL)
... O Waltinho foi liderança da juventude no PFL (hoje DEM).

Ele tentou a carreira política, mas não foi eleito aos cargos que
disputou. O pai foi um dos maiores cronistas esportivos do Bra-
sil. Em tempo: a TV Play - agora WA - foi do Lulinha, filho do ex-
Presidente Lula (ainda dono do PT)
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OMS emite nova diretriz
para tratamento de

pacientes de covid-19
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma nova

diretriz clínica para o tratamento de pacientes de covid-19 na
terça-feira (26), inclusive para aqueles que exibem sintomas per-
sistentes após a recuperação, e também disse que aconselha o
uso de anticoagulantes de doses baixas para evitar coágulos.

“As outras coisas na diretriz que são novas são que os pacien-
tes de covid-19 em casa deveriam usar oxímetro de pulso, que é a
medição dos níveis de oxigênio, para que se possa identificar se
algo em casa está se deteriorando e se seria melhor ter cuidados
hospitalares”, disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris, em uma
entrevista na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra.

A OMS aconselhou os clínicos gerais a colocarem os pacientes de
bruços, o que se demonstrou melhorar o fluxo de oxigênio, disse ela.

“Também recomendamos, sugerimos, o uso de anticoagulan-
tes de doses baixas para evitar que coágulos se formem nos va-
sos sanguíneos. Sugerimos o uso de doses baixas, ao invés de
doses mais altas, porque doses mais altas podem levar a outros
problemas”, disse Harris.

Ela acrescentou que uma equipe de especialistas independen-
tes liderada pela OMS que atualmente está na cidade chinesa cen-
tral de Wuhan, onde os primeiros casos humanos foram detecta-
dos em dezembro de 2019, deve sair da quarentena nos próxi-
mos dois dias para investigar as origens do vírus com pesquisa-
dores chineses.

Ela não quis comentar reportagens sobre atrasos na distri-
buição de vacinas na União Europeia (UE), disse que não tem
dados específicos e que a prioridade da OMS é que os profissio-
nais de saúde de todos os países sejam vacinados nos primeiros
100 dias do ano.

A AstraZeneca que desenvolveu sua vacina com a Universida-
de de Oxford, disse à UE na sexta-feira que não conseguirá cum-
prir as metas de suprimento combinadas até o final de março.
(Agencia Brasil)

Nova Zelândia: fronteiras
ficarão fechadas durante

grande parte do ano
As fronteiras da Nova Zelândia deverão permanecer fecha-

das durante grande parte do ano, para medir o impacto, em nível
mundial, das campanhas de vacinação contra a covid-19, anun-
ciou  na terça-feira (26) a primeira-ministra, Jacinda Ardern.

Ela explicou que a identificação, no fim de semana, de um
primeiro caso de contágio em mais de dois meses mostra o ris-
co que representa ainda o novo coronavírus para o arquipélago
até aqui bem-sucedido no controle da doença.

“Dados os riscos no mundo e a incerteza quanto às campa-
nhas de vacinação internacionais, podemos esperar que as nos-
sas fronteiras sejam afetadas durante grande parte do ano”, dis-
se, em entrevista à imprensa.

Desde março, as fronteiras neozelandesas estão fechadas aos
estrangeiros. Apenas os neozelandeses podem entrar no território.

Com 5 milhões de habitantes, o país contabilizou, desde o
início da pandemia, menos de 2 mil casos e 25 mortes causadas
pela covid-19.

Por outro lado, Ardern indicou que a Nova Zelândia ia conti-
nuar a autorizar as entradas de estrangeiros que chegam de “bo-
lhas de viagem” com a Austrália e nações do Pacífico, onde o
novo coronavírus está sob controle.

No entanto, a primeira-ministra lamentou a decisão de Cam-
berra, de suspender “a bolha”, que permitia isenção de quarente-
na para os habitantes dos dois países, na sequência do registro de
um caso de contágio local.

Trata-se de uma neozelandesa, recentemente chegada da Eu-
ropa, que obteve teste positivo para a covid-19, dez dias depois
de ter terminado a quarentena de duas semanas em um hotel.

Sobre esse caso, Jacinda Ardern afirmou que a situação está
“bem controlada” e lamentou a medida de Camberra. Com uma
“bolha de viagem”, as pessoas devem ter a garantia de que as fron-
teiras não serão fechadas em curto prazo por casos que pensa-
mos poder resolver bem em nível nacional”, acrescentou.

O ministro da Saúde neozelandês, Chris Hipkins, disse que
os 15 contatos próximos da mulher infectada não são portadores
do vírus, identificado como a variante sul-africana.

Para saber como a transmissão ocorreu, durante a quarentena
de 14 dias, dados iniciais apontaram para o sistema de ar condi-
cionado do hotel.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mor-
tes, resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em
todo o mundo, segundo balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus, detectado no
fim de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da
China. (Agencia Brasil)

O Ministério da Economia
informou  na terça-feira (26) que
o estoque de recursos no Tesou-
ro Direto cresceu R$ 3,06 bi-
lhões em 2020, encerrando o
ano em R$ 62,70 bilhões. O
montante é 5,13% maior que o
registrado no fim de 2019.

Em 2020, entretanto, o total
de operações foi de 4,57 mi-
lhões, uma média de 381.329
mil operações por mês, uma
queda de 17,02% em compara-
ção a 2019. As emissões soma-
ram R$ 24,61 bilhões e demons-
traram recuo de 20,30% em re-
lação ao exercício anterior.

Por sua vez, as operações de
resgates em 2020 somaram R$
26,70 bilhões, sendo R$ 24,25
bilhões em recompras e R$ 2,44
bilhões em vencimentos. Em
comparação com 2019, que re-
gistrou resgates de R$ 30,91 bi-
lhões, houve queda de resgates de
13,62%. Dessa forma, houve res-
gate líquido no exercício de 2020
no total de R$ 2,09 bilhões.

De acordo com o ministério,
o número de investidores ativos,
isto é, aqueles que atualmente

estão com saldo em aplicações
no programa, chegou ao fim de
2020 em 1.443.685 pessoas,
um aumento de 20,19% em re-
lação ao total do fim de 2019.
Apenas em dezembro, o total de
investidores ativos no Tesouro
Direto cresceu 4,93% frente a
novembro, ou 67.839 pessoas, o
maior aumento mensal da série
histórica.

Pequenos investidores
O balanço do Ministério da

Economia informa, ainda, que
67,23% de todas as operações
de investimento no programa
envolveram valores até R$ 1 mil
no ano passado. Segundo a pas-
ta, esse resultado seguiu a ten-
dência de aumento da participa-
ção de pequenos investidores,
em especial quando comparados
com os percentuais dessa faixa
de investimento em 2017
(51,27%), 2018 (60,24%) e
2019 (65,01%).

Os títulos mais demandados
pelos investidores em 2020 fo-
ram os indexados à taxa Selic,
que somaram R$ 11,47 bilhões

ou 46,62% das vendas. Os títu-
los indexados à inflação totali-
zaram R$ 8,10 bilhões e corres-
ponderam a 32,92% do total,
enquanto os títulos prefixados
atingiram R$ 5,03 bilhões em
vendas, ou 20,46% do total.

A maior parcela de vendas se
concentrou nos títulos com ven-
cimento de um a cinco anos,
com 46,01% do total. Em segui-
da, os títulos com vencimento
entre cinco e dez anos corres-
ponderam a 29,13%, enquanto
os títulos com vencimento aci-
ma de dez anos representaram
24,86% do total no ano.

Balanço de dezembro
O resultado de dezembro de

2020 do programa mostra que,
no mês, os resgates no Tesouro
Direto superaram as vendas em
R$ 70,3 milhões. Foram reali-
zadas 478.709 operações de in-
vestimento em títulos do Tesou-
ro Direto, no valor de R$ 1,89
bilhão, enquanto os resgates fo-
ram de R$ 1,95 bilhão.

As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 73,81% das ope-

rações de investimento no mês.
O valor médio por operação foi
de R$ 3.931,11.

O balanço completo do Te-
souro Direto está disponível na
página do Tesouro Nacional.

O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pu-
dessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacio-
nal, via internet, sem intermedi-
ação de agentes financeiros.

O aplicador só precisa pagar
uma taxa para a corretora respon-
sável pela custódia dos títulos.
Mais informações podem ser ob-
tidas no site do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívi-
das e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode va-
riar de acordo com a Taxa Selic,
índices de inflação, câmbio ou
uma taxa definida antecipada-
mente no caso dos papéis prefi-
xados. (Agencia Brasil)

O governo federal vai pagar,
na próxima quinta-feira (28),
mais de R$ 248 milhões de au-
xílio emergencial para 196 mil
pessoas. A portaria do Ministé-
rio da Cidadania foi publicada  na
terça-feira (26) no Diário Ofi-
cial da União, após análise das
contestações e revisões decor-
rentes de atualizações de dados
governamentais.

O grupo de beneficiários in-
clui cerca de 191 mil pessoas
que contestaram a suspensão do
benefício no site da Dataprev,
entre 7 e 16 de novembro e en-
tre 13 e 31 de dezembro de
2020, além de 5 mil pessoas que
tiveram os pagamentos reavali-
ados em janeiro de 2021. Elas
receberão de uma só vez todas

Governo federal aprova
auxílio emergencial para

196 mil pessoas
as parcelas a que têm direito.

De acordo com o ministério,
entre as 196 mil pessoas, há 8,3
mil que receberão a segunda, a
terceira, a quarta e a quinta par-
celas do auxílio emergencial.
Outras 40,9 mil pessoas recebe-
rão as três últimas parcelas. Uma
terceira faixa, de quase 68,1 mil
cidadãos, receberá a quarta e a
quinta parcelas. Por último, 78,3
mil vão embolsar somente a
quinta parcela.

Os recursos serão deposita-
dos na poupança social digital da
Caixa e já estarão disponíveis no
dia 28, tanto para movimentação
por meio do aplicativo Caixa
Tem, quanto para saques e trans-
ferências para outros bancos.
(Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial fica
em 0,78% em janeiro

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor  Amplo  15
(IPCA-15), que mede a pré-
via da inflação oficial  do
país, registrou taxa de 0,78%
em janeiro. A inflação é in-
ferior à observada em dezem-
bro de 2020 (1,06%), mas
superior à registrada em ja-
ne i ro  do  ano  passado
(0,71%). Essa é a maior taxa
para um mês de janeiro des-

de 2016 (0,92%).
O dado foi divulgado na ter-

ça-feira (26) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Com o resultado de
janeiro, o IPCA-15 acumula taxa
de inflação de 4,3% em 12 me-
ses, acima dos 4,23% registra-
dos nos 12 meses imediatamen-
te anteriores (janeiro a dezem-
bro de 2020).

O principal impacto na pré-

via da inflação veio do grupo ali-
mentação e bebidas (1,53%),
devido à alta de preços de itens
consumidos em domicílio como
as frutas (5,68%).

Já a energia elétrica, com
alta de 3,14%, foi o item indivi-
dual que mais impactou a prévia
da inflação de janeiro. O grupo
de despesas habitação, que in-
clui gastos com energia, teve
taxa de 1,44% no mês, também

impactado pela alta de 2,42% do
gás de botijão.

Outros grupos de despesas
com inflação foram vestuário
(0,85%), artigos de residência
(0,81%), saúde e cuidados pes-
soais (0,66%), despesas pesso-
ais (0,40%), transportes
(0,14%) e educação (0,11%).
Comunicação foi o único grupo
com deflação (queda de preços):
-0,01%. (Agencia Brasil)

Pandemia e fim dos auxílios podem
reverter retomada econômica

Os riscos associados à evo-
lução da pandemia de covid-19,
como os recentes aumentos no
número de casos, e a esperada
queda dos efeitos dos auxílios
emergenciais podem levar “a
mais gradualismo ou até uma
reversão temporária da retoma-
da econômica”. A avaliação é do
Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central (BC)
e consta da ata da última reunião,
divulgada  na terça-feira (26).

“Em relação à atividade eco-
nômica brasileira, indicadores
referentes ao final do ano pas-
sado têm surpreendido positiva-
mente, mas não contemplam os
possíveis efeitos do recente au-
mento no número de casos de
covid-19. Prospectivamente, a
incerteza sobre o ritmo de cres-
cimento da economia permane-
ce acima da usual, sobretudo para
o primeiro trimestre deste ano,
concomitantemente ao esperado
arrefecimento dos efeitos dos
auxílios emergenciais”, diz o Co-
pom, reforçando ainda que a pou-
ca previsibilidade em relação à
evolução da pandemia e ao neces-
sário ajuste dos gastos públicos a
partir de 2021 aumenta a incerte-
za sobre a continuidade da reto-

mada da atividade econômica.
De acordo com o comitê, no

cenário internacional, o aumen-
to do número de casos e o apa-
recimento de novas cepas do ví-
rus têm revertido os ganhos na
mobilidade e deverão afetar a ati-
vidade econômica no curto pra-
zo. “No entanto, novos estímulos
fiscais em alguns países desen-
volvidos, unidos à implementação
dos programas de imunização
contra a Covid-19, devem promo-
ver uma recuperação sólida da
atividade no médio prazo. A pre-
sença de ociosidade, assim como
a comunicação dos principais
bancos centrais, sugere que os
estímulos monetários terão lon-
ga duração, permitindo um am-
biente favorável para economias
emergentes”, avaliou o comitê.

Assim, diante desses cenári-
os, o Copom julgou apropriado
manter, neste momento, “o grau
extraordinariamente elevado de
estímulo monetário” e decidiu,
na última semana, pela manuten-
ção da taxa básica de juros da
economia (Selic) em 2% ao ano,
o menor nível desde o início da
série histórica do BC, em 1986.

A manutenção da Selic em
baixa estimula a economia por-

que juros menores barateiam o
crédito e incentivam a produção
e o consumo em um cenário de
baixa atividade econômica.

Os membros do Copom avali-
aram também que “perseverar no
processo de reformas e ajustes
necessários na economia brasilei-
ra é essencial para permitir a recu-
peração sustentável da economia”.
“O comitê ressalta, ainda, que ques-
tionamentos sobre a continuidade
das reformas e alterações de cará-
ter permanente no processo de
ajuste das contas públicas podem
elevar a taxa de juros estrutural da
economia”, diz a ata.

A Selic é o principal instru-
mento usado pelo Banco Central
para alcançar a meta de inflação,
definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) em
3,75% para 2021 e 3,5% para
2022, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Consideran-
do um cenário de câmbio de R$
5,35 e elevação da Selic até
3,25% em 2021 e 4,75% em
2022, as projeções de inflação
do Copom situam-se em torno
de 3,6% para 2021 e 3,4% para
2022, ou seja, dentro das metas
do CMN. Nesse cenário, as pro-

jeções para a inflação de preços
administrados são de 5,1% para
2021 e 3% para 2022.

No mês passado, o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que é a
inflação oficial medida pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ficou em
1,35%, enquanto em novembro
tinha sido de 0,89%. No ano de
2020, a inflação fechou em
4,52%. A expectativa do merca-
do financeiro é de inflação em
torno de 3,4% e 3,5% em 2021
e 2022, respectivamente.

Na ata, o Copom ressalta que
a recente elevação no preço de
commodities internacionais e
seus reflexos sobre os preços de
alimentos e combustíveis impli-
cam elevação das projeções de
inflação para os próximos meses.
“Apesar da pressão inflacionária
mais forte no curto prazo, o co-
mitê mantém o diagnóstico de que
os choques atuais são temporári-
os, ainda que tenham se revelado
mais persistentes do que o espe-
rado. Assim, o Copom segue
monitorando sua evolução com
atenção, em particular as medi-
das de inflação subjacente”, diz
o comitê. (Agencia Brasil)

Confiança do consumidor cai
pelo quarto mês consecutivo

O Índice de Confiança do Con-
sumidor, da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), caiu 2,7 pontos de de-
zembro de 2020 para janeiro de
2021. Essa foi a quarta queda con-
secutiva do indicador, que atingiu
75,8 pontos em uma escala de zero
a 200 pontos, o menor patamar

desde junho de 2020 (71,1 pontos).
O Índice de Situação Atual,

que mede a confiança do consu-
midor brasileiro em relação ao
presente, caiu 1,6 ponto e che-
gou a 68,1, o menor nível desde
maio de 2020 (65 pontos). Já o
Índice de Expectativas recuou

3,5 pontos e passou para 82,1.
“O recrudescimento da pan-

demia e a necessidade de ado-
ção de medidas mais restritivas
por algumas cidades geram gran-
de preocupação com os rumos
da situação econômica do país e
das famílias. Sem o suporte dos

benefícios emergenciais, as fa-
mílias continuam postergando
consumo e dependendo da recu-
peração do mercado de trabalho,
que tende a ser lenta diante do
cenário atual”, explica a pesqui-
sadora da FGV Viviane Seda Bit-
tencourt. (Agencia Brasil)

ICST da construção civil recua
depois de seis altas, diz FGV

O Índice de Confiança da
Construção (ICST), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
teve queda de 1,4 ponto em ja-
neiro e atingiu 92,5 pontos, em
uma escala de zero a 200 pon-
tos. Essa foi a primeira queda do
indicador depois de seis altas
consecutivas.

Em janeiro, houve piora na
confiança em relação tanto ao

presente quanto ao futuro. O Ín-
dice da Situação Atual, que mede
a satisfação do empresariado da
construção em relação ao pre-
sente, recuou 1,9 ponto e atin-
giu 90,5 pontos.

O Índice de Expectativas, que
mede a confiança do empresário
da construção em relação aos pró-
ximos meses, teve queda de 0,9
ponto e chegou a 94,6 pontos.

“O ano se inicia com um ar-
refecimento no ânimo dos em-
presários da construção. O re-
sultado ocorre no momento em
que vem ganhando destaque a
elevação dos preços dos insu-
mos setoriais entre os fatores
assinalados como limitantes aos
negócios. Desde setembro, o
custo dos materiais vem cres-
cendo como fator limitativo,

associado ao expressivo aumen-
to dos preços observados a par-
tir desse período. Essa questão
deve se manter entre as principais
dificuldades do setor nos próxi-
mos meses”, disse a pesquisado-
ra da FGV Ana Maria Castelo.

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade (Nuci) do setor subiu
1,1 ponto percentual e chegou a
74%. (Agencia Brasil)



PÊSSEGOS
Há duas safras, produtores brasileiros de pêssego têm apro-

veitado um intervalo de produção das safras do Hemisfério Nor-
te para exportar a fruta para França e Canadá. Entre os motivos
que levaram a essa conquista estão duas variedades desenvolvi-
das pela Embrapa Clima Temperado (RS), a BRS Kampai e a BRS
Fascínio. 

FOLHOSAS
A partir de 1º de fevereiro, entra em vigor a Instrução Norma-

tiva nº 1 que traz as normas técnicas para produção integrada de
folhosas, inflorescência e condimentais. A instrução foi publica-
da no dia 13 de janeiro. Os objetivos são promover a produção
sustentável de alimentos, diminuição do custo de produção, evi-
tando o uso desnecessário de insumos e com a aplicação mais
eficiente de recursos naturais. 

BIOCOMBUSTÍVEL
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Coope-
rativismo (SAF), disponibilizou nova plataforma digital que per-
mite às empresas produtoras de biodiesel, detentoras do Selo
Biocombustível Social (SBS), realizarem o pedido de manuten-
ção da concessão de uso do certificado de forma online.

GARANTIA
Mais de 197 mil agricultores familiares, de oito estados, irão

receber pagamento do Garantia-Safra referente à safra 2019/20.
A Portaria SPA/MAPA Nº 2, que determina o pagamento, foi pu-
blicada pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Neste mês, rece-
berão o pagamento agricultores de Alagoas, da Bahia, do Ceará,
Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco e do
Piauí. O pagamento será feito integralmente em parcela única de
R$ 850.

MACADÂMIA
Os produtores rurais que fazem parte do do Comitê da Maca-

dâmia da Sociedade Rural Brasileira (SRB) se reuniram neste
mês de janeiro para falar sobre os preços e as técnicas de culti-
vo. A macadâmia foi trazida ao Brasil na década de 1940, há mais
de 80 anos, portanto. A expansão da cultura não foi rápida por
aqui e, atualmente, o Brasil produz somente 2% da macadâmia
do mundo. 

PARANÁ
Em âmbito nacional, o agronegócio brasileiro encerrou 2020

exportando o equivalente a US$ 100,8 bilhões, o que representa
4,1% a mais do que o arrecadado com as vendas externas em
2019. O agro foi o responsável por quase a metade (48%) das
exportações do país, considerando todos os setores. Mais uma
vez, o Paraná se manteve em terceiro lugar no ranking de expor-
tações do agronegócio. Os embarques paranaenses representa-
ram 13,1% do total exportado pelo agro brasileiro.

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

realizou, uma reunião preparatória para a rodada de negócios vir-
tual do projeto Agro.Br, com foco no comércio entre empresári-
os rurais brasileiros e compradores dos Estados Unidos e da
União Europeia. O objetivo do encontro foi apresentar aos parti-
cipantes a dinâmica de funcionamento das reuniões virtuais e as
principais dicas sobre a negociação com os compradores inter-
nacionais.

FERRAMENTA
Agora será mais fácil realizar a pesquisa de dados atualizados

do mercado de hortifrutis no portal da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). No item “Consulta Preços Diários” foi
disponibilizada uma nova ferramenta elaborada pela estatal, que
conta com uma interface moderna, mais prática e intuitiva. 

APOIO
Mais de 31 mil agricultores familiares do país receberam

apoio para a comercialização de 77,4 mil toneladas de alimen-
tos. Para isso, foram investidos pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) R$ 223,2 milhões em 1.766 projetos do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O recurso gerou
uma renda média de R$ 7 mil por agricultor familiar beneficia-
do, contribuindo para a economia de 868 municípios brasileiros.

AQUECIMENTO
O forte calor e o baixo volume de chuvas têm prejudicado as

lavouras de melancia em Arroio dos Ratos e Encruzilhada do Sul,
no estado do Rio Grande do Sul. Neste mês, algumas localidades
chegaram a registrar sensação térmica de 44°C. Esse cenário tem
afetado a qualidade das frutas, principalmente a casca, que apre-
senta queimaduras. Além disso, segundo colaboradores do Hor-
tifruti/Cepea, o clima seco vem favorecendo o aparecimento de
tripes, diminuindo a produtividade. Email:
mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

Ministério estima remoção de
cerca de 1,5 mil pacientes de Manaus

Nacional
Jornal O DIA SP
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O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, disse na terça-feira
(26) que o governo federal espe-
ra transferir do Amazonas para
outros estados cerca de 1,5 mil
pacientes infectados pelo novo
coronavírus.

“Nosso objetivo é chegar a
algo em torno de 1,5 mil pesso-
as removidas”, afirmou Pazuello
ao participar, em Manaus, da ce-
rimônia de reabertura do Hospi-
tal Nilton Lins para atendimento
a pessoas em tratamento de co-
vid-19. Isso é para que possamos
equilibrar a demanda e a oferta
por leitos em Manaus”, afirmou
o ministro. Ele disse que perto
de 300 pessoas já foram trans-
portadas em aviões da Força Aé-
rea Brasileira (FAB).

Segundo o último balanço di-
vulgado pelo governo do Amazo-
nas, a lotação de hospitais públi-
cos e privados de todo o estado
em decorrência do aumento do
número de casos, após as festas

de fim de ano, motivou a transfe-
rência de 277 pacientes para 11
estados: Acre, Alagoas, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí e Rio Grande do Norte
e para o Distrito Federal.

Ao discursar ao lado do go-
vernador do Amazonas, Wilson
Lima, o ministro Pazuello disse
que “o salto da contaminação”
pelo novo coronavírus verifica-
do neste início de ano é fruto de
uma “situação completamente
desconhecida” que fez com que
o número de casos da doença qua-
se triplicasse de forma “muito
rápida”.

Segundo Pazuello, parte da
situação se explica pela ação de
uma nova variante do novo coro-
navírus. “Estamos observando
que é uma cepa diferente. Man-
damos todo o material coletado
para a Inglaterra, para que seja
estudado em Oxford, para termos
uma posição exata sobre o grau

de contaminação e de agressivi-
dade desta nova cepa”, destacou
o ministro.

Ao elencar medidas de en-
frentamento à pandemia já imple-
mentadas no Amazonas, em con-
junto com o governo estadual e
prefeituras, Pazuello afirmou que
a falta de oxigênio hospitalar já
foi equacionada, permitindo in-
clusive o funcionamento de no-
vos leitos hospitalares. Além do
Hospital Nilton Lins, reaberto
hoje, o governo do estado e o
Ministério da Saúde vão inaugu-
rar amanhã a enfermaria de cam-
panha que o Exército montou na
área externa do Hospital Delphi-
na Aziz, em Manaus.

Segundo o ministro, a enfer-
maria com 50 leitos clínicos se-
gue o modelo preconizado pelo
SUS. “Fizemos um modelo que
eu considero que é exatamente o
modelo que o Ministério da Saú-
de preconiza. Que é desdobrar
uma enfermaria de campanha em

proveito de um hospital, usando
a estrutura já contratada pelo hos-
pital. Rapidamente você progri-
de ao lado [do hospital] com uma
enfermaria pronta.”

Pazuello ressaltou que as 452
mil doses de vacina contra o novo
coronavírus já entregues ao go-
verno do estado devem ser em-
pregadas para iniciar a vacinação
de indígenas aldeados; idosos
que vivem em instituições de lon-
ga permanência (asilos, abrigos
etc) e cerca de 87% dos profis-
sionais de saúde do estado.

“Proporcionalmente, o Ama-
zonas é o estado que mais rece-
beu doses. Além disso, em co-
mum acordo com os demais go-
vernadores, fizemos um fundo
com 5% de todas as vacinas que
chegarem ao Brasil para atender
a áreas mais impactadas. Com
isso, a cidade de Manaus recebeu
100 mil doses de vacinas extras
para atender os idosos acima de
70 anos.” (Agencia Brasil)

Vacinas já distribuídas atendem
7% dos públicos prioritários

As vacinas contra a covid-19
distribuídas até o momento são
suficientes para imunizar 7%
dos públicos prioritários defini-
dos no plano de imunização con-
tra a doença. O balanço foi apre-
sentado em debate virtual reu-
nindo representantes do Minis-
tério da Saúde, do Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde
(Conass) e do Conselho Nacio-
nal de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems).

Segundo o Conass, até o
momento, foram encaminhadas
aos estados 8,9 milhões de do-
ses, sendo 2 milhões de doses
da vacina da Oxford/AstraZene-
ca e 6,9 milhões de doses da va-
cina CoronaVac, do consórcio
entre a farmacêutica chinesa Si-
novac e o Instituto Butantan, de
São Paulo. Desses, seis milhões
são relativas ao 1º lote, impor-
tado da China, e cerca de 900
mil são do 2º lote.

Esse conjunto de doses deve
ser suficiente para vacinar 5,3
milhões de pessoas, conforme
projeção do Conass. O cálculo
considera que 3,28 milhões de
pessoas deverão se vacinar com
a CoronaVac, - que demanda duas
doses - e 5% de perdas.

Outro 1,9 milhão deverá ser
imunizado com a vacina de
Oxford/AstraZeneca. Apesar da
aplicação do imunizante deman-
dar duas doses por pessoa, como
a 2ª dose deve ser dada em até
12 semanas é possível utilizar o
lote de 2 milhões para começar
a imunizar mais pessoas, empre-
gando uma dose por paciente
(descontados aí 5% de perdas).

Os públicos prioritários do
plano de vacinação somam 77,2
milhões de pessoas. Neste uni-
verso estão profissionais de saú-
de, idosos e pessoas com defi-
ciência com 18 anos ou mais em
instituições de longa permanên-
cia, indígenas aldeados, idosos,
comunidades quilombolas e tra-
balhadores em educação, segu-
rança e transportes.

Para imunizar todo este con-
tingente, são necessárias mais de
154 milhões de doses. “De acor-
do com os quantitativos de vaci-
nas, vamos precisar elencar no-
vas prioridades até operaciona-
lizar todo o plano nacional e va-
cinar este contingente”, afirmou
a coordenadora do Programa
Nacional de Imunizações (PNI)
do Ministério da Saúde, Franci-
eli Fantinato.

O assessor técnico do Co-
nass, Nereu Mansano, reforçou
que, como ainda não há imuni-
zantes para todos, o esforço é
definir as “prioridades dentro
das prioridades” a partir dos pú-
blicos estabelecidos como pri-
oritários. “Vamos ter que prio-
rizar a manutenção de saúde e
redução da maior mortalidade.
Nosso grande objetivo é manter
o serviço de saúde funcionando,
principalmente aqueles mais uti-
lizados no atendimento à pande-
mia sem esquecer os demais tra-
balhadores”, comentou. O as-
sessor do Conass acrescentou
que o intuito é imunizar todos os
profissionais de saúde à medida
que sejam adquiridos mais lotes
de vacinas.

A coordenadora do PNI des-
tacou que é preciso fazer rastre-
amento da vacinação pelo fabri-
cante, lote e paciente. Essa ta-
refa é ainda mais importante di-
ante do fato de ser uma vacina
nova. “Nós precisamos saber
qual vacina o indivíduo tomou.
Se a primeira for  da CoronaVac,
vai ter que tomar a segunda dose
da CoronaVac”.

Os gestores de prefeituras
questionaram sobre o fato do

sistema de informações não es-
tar funcionando. A representan-
te do Ministério da Saúde res-
pondeu que mesmo sem o siste-
ma estar no ar é preciso que as
secretarias municipais façam o
registro dos dados para o moni-
toramento.

A previsão do governo bra-
sileiro é que em 2021 sejam ad-
quiridas ou fabricadas por insti-
tuições brasileiras 354 milhões
de doses de vacinas contra o novo
coronavírus. Entre elas estão cer-
ca de 100 milhões de doses da
CoronaVac e 212 milhões da
Oxford/AstraZeneca em parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz). 42,5 milhões de doses se-
rão adquiridas por meio do meca-
nismo Covax Facility, consórcio
internacional articulado pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).
Além destas há negociações em
curso para a contratação de lotes
da vacina russa Sputnik V e as esta-
dunidenses da Pfizer e Janssen. Os
responsáveis pela Sputnik V vêm
se reunindo com a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Já no caso da Pfizer há divergênci-
as entre a farmacêutica e o gover-
no sobre as condições da compra.
(Agencia Brasil)
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Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0215501-26.2008.8.26.0100 (583.00.2008.215501). O Dr. 
Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Pluservice 
Conservação e Prevenção S.C Ltda, CNPJ 04.137.358/0001-11, na pessoa de seu representante 
legal, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com 
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 90.120,46 (agosto/2008), 
corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das 
faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Luis Góis, nº 820, 
Chácara Inglesa, São Paulo/SP (RGI 612524418). Estando a requerida em lugar ignorado, foi 

de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o 

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1101965-73.2015.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível - Foro Central 
Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Imporium Beauty & Care Clinica Médica e Instituto de Beleza Ltda ME,CNPJ 07.110.107/0001-31, na 
pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança 
de R$ 215.356,04 (nov/2019), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito nº 3613653907630303010. Estando a executada em local 

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

as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC).Decorridos os prazos supra sem manifestação, será nomeado  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019850-32.2014.8.26.0002  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADAIR BUENO DA SILVA, 
CPF 301.804.738-91, que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, 
movida por Banco Santander (Brasil) S/A, na qual foi determinado o bloqueio/transferência da quantia 
depositada em sua conta junto ao Banco do Brasil S/A, no montante de R$ 501,51 (em maio/2020). 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 

presente edital, manifeste-se nos termos do §3º, artigo 854, do NCPC. Na ausência de manifestação, 
converter-se-à o valor em penhora (artigo 854, § 5º, NCPC), com regular prosseguimento do  

NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2020.                   B 27 e 28/01

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1097055-32.2017.8.26.0100. A Dra. Adriana Bertier Benedito, Juíza de Direito 
da 18ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Clécio Costa Santos, CPF 021.485.705-01, que Antônio 
Marques Neves e s/m Maria do Carmo Silveira Santos, ajuizaram uma Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Tutela de 
Urgência, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse, pelo Procedimento Comum, tendo como corréu José Carlos Meira 

Consolação Ltda, CNPJ 07.903.053/0001-61, com todos equipamentos; bem como a rescisão contratual; condenando os 

Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE nº 35.300.155.181 - Companhia Aberta - Categoria B

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2020
1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar,
Itaim Bibi, CEP: 04538-132, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 30 de abril de 2020, às 10h00min. 
2. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
descritos no item 6 abaixo, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Presenças: Acionistas representando
100% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de
Acionistas”. 4. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente; Lucas de Oliveira Ribeiro, como
Secretário. 5. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de
Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Dispensar a presença dos administradores da Companhia e de representante
dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos
disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo
134, §2º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas respectivas Notas Explicativas, e o Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados em 03 de março
de 2020, nos jornais “O Dia” de São Paulo (página 09) e “Diário Oficial do Estado do São Paulo” (página 70). 
5.3. Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não
registrou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 5.4. Não instalar o 
Conselho Fiscal para o presente exercício social. 5.5. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos
Administradores no valor de até R$ 1.848.144,05 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e
quatro reais e cinco centavos), para o exercício social de 2020. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. 
João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 
Lucas de Oliveira Ribeiro, como Secretário; Acionista: Rumo S.A. Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 30 de abril de 2020. Lucas de Oliveira Ribeiro - Secretário - OAB/PR nº 100.071. JUCESP nº 25.503/21-2
em 18/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 08 de Janeiro de 2021

1. Data, Hora e Local: 08.01.2021, às 09h30, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutu-
ra e Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São Paulo/SP. 
2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Pre-
sidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
prorrogação de prazo para pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”). 5. Deliberações: Os Senhores 
Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, considerando o 
não pagamento em 2020 do JCP destacado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 16.12.2019, 
deliberaram prorrogar o prazo para pagamento dos respectivo JCP até 31 de dezembro de 2021, ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo 
que a certidão desta ata será assinada digitalmente MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 08.01.2021. Assinaturas: 
Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Conselheiros: (1) Mar-
co Antonio Souza Cauduro; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifico que a pre-
sente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - As-
sinado com certificado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certificado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 36.087/21-0 em 20.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82  - NIRE 35.300.352.858-Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 08.01.2021

1. Data, Hora e Local: 08.01.2021, às 10h30, na sede da Companhia de Participações em Concessões 
(“Companhia”), na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. 
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a prorrogação 
de prazo para pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”). 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após 
debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, considerando o não pagamento em 2020 
do JCP destacado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 16.12.2019, deliberaram prorrogar o prazo 
para pagamento do respectivo JCP até 31.12.2021, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 6. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é 
assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São 
Paulo/SP, 08.01.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, 
Secretário. Conselheiros: (1) Marco Antonio Souza Cauduro; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; e (3) Waldo Edwin Pérez 
Leskovar. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - 

Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com 

Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 29.209/21-3 em 21.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

G5 GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
CNPJ nº 14.121.173/0001-72 - NIRE 35225781521 

Assembleia Geral de Cotistas Realizada no dia 31 de dezembro de 2020
Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na sede 
social, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 10º 
andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133. Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades de 
convocação face à presença de cotistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Klarnet, que convidou a mim, Wagner Azevedo, para 
secretariá-lo. Ordem do Dia:  Deliberar sobre: (i) Redução do Capital Social nos termos do Artigo 
1.082, II do Código Civil Brasileiro de 2002. 1. Aprovar, depois de examinada e discutida, sem ressalvas 
ou emendas, a redução nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, a redução do capital social 
em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), mediante o cancelamento de 2.800.000 
(dois milhões e oitocentas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passando 
o capital de R$ 4.120.000,00 (quatro milhões, cento e vinte mil reais), dividido em 4.120.000 (quatro 
milhões, cento e vinte mil) quotas para R$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais) dividido 
em 1.320.000 (um milhão, trezentos e vinte mil) quotas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi suspensa para lavratura desta ata que é cópia da original que se encontra em livro próprio 
na sede da Companhia, sendo a mesma lida e aprovada, e assinada pelos presentes, encerrando-se 
a reunião. Presentes: G5 Partners Consultoria e Participações Ltda. representada por Renato Klarnet 
e Marcelo André Lajchter; Marcelo Serfaty; Fernando Bunker Gentil; Leonardo Daniel Vieira Ribeiro e 
Bernardo da Silveira Alves. São Paulo, 31 de dezembro de 2020. Renato Klarnet - Presidente; Wagner 
Azevedo - Secretário.
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL -  MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

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

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

BRUNO DUTRA PRADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCOS MIGUEL SARAGOÇA PRADO E DE ROGÉRIA LUIZA DUTRA PRADO. PALOMA
DEL ROVERE SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JURANDIR DOS SANTOS E DE PAULETTE DEL ROVERE SANT OS.

FABIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/11/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO JOSÉ DOS SANTOS E
DE ERACEMA DA SILVA SANTOS. MÁRCIA GONÇALO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDA EM MACEIÓ, AL NO DIA (10/12/1979),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GONÇALO DE
LIMA E DE MARIA HELENA DOS SANTOS.

FEDERICO MARTIN VARELA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM BUENOS AIRES - ARGENTINA NO DIA (30/07/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADOLFO ARGENTINO VARELA E
DE NORMA EDELMIRA VIDAL. RAFAELE BASTOS DE ASSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM CARANGOLA, MG NO DIA (10/12/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUZIÊ BASTOS DE ASSIS.

TIAGO DA SILVA LISBOA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HELIO PEREIRA LISBOA E DE IDALICE DA SILVA LISBOA. ELIZETE DO AMARAL
FRANCISCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA ESCOLAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/04/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FRANCISCO E DE MARIA DE LOURDES DO AMARAL
FRANCISCO.

PAULO GUILHERME SILVEIRA AGRIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
ELETRONICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/12/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DAS NEVES
TOMAZ AGRIA E DE MARIA AUGUSTA SILVEIRA AGRIA DE AGRIA. HELENY DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/08/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PAULO DA SILVA E DE
NEUZA LISBOA DA SILVA.

PAULO VICTOR DA SILVA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO EM
TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (04/12/2003), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO JOAQUIM DE LIMA E DE MARIA DO CARMO DA SILVA. VERONICA
MORAIS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (13/02/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ALIRIO PEREIRA DOS SANTOS E DE DELZUITA MORAIS PEREIRA.

ALEF HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE CLEUTON CARIOCA DE SOUSA E DE MARIA
ELENA DOS SANTOS DE SOUSA. VALERIA DE MELO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO DE SOUZA E DE BABY CRISTINA SANTANA
DE MELO.

JALMIR ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JALMIR ANTONIO DOS SANTOS E DE SUELI MARCELINA
DA SILVA. MICHELLE APARECIDA DURSO ALVES FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (01/05/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE ALVES FERREIRA E DE
MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA.

MARCO AURELIO DA SILVA MARTINS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/09/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO DE
JOÃO BOSCO MAR TINS E DE MARIA DOS ANJOS FERREIRA DA SILVA. MARIÁ DIAS DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM URANDI, BA NO DIA ETENTA
E SETE (14/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ALMIRO DIAS DA SILVA E DE MARIA DO CARMO ALMEIDA SOUZA.

DANIEL  DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (10/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ELIANE MARIA DA SILVA. MILENA NICOLE LIMA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE LOJA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/07/1999), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO ALVARES SANTOS E DE
ELISANGELA CLEMENTE LIMA.

WILLIAM SANTOS NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ALMOXARIFE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ZENAIDE ANTONIO DO NASCIMENTO E DE RISIOMAR
DOS SANTOS NASCIMENTO. CÍNTIA APARECIDA BLANC, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROMOTORA, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (13/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO APARECIDO BLANC E DE SONIA INÊS DOS
SANTOS.

IGOR DE LUCAS DOS REIS BATISTA CARQUEIJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENTREGADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DECIO BATISTA CARQUEIJO E DE ERIKA FRANCISCA
DOS REIS. MELISSA BRITO DE LUCENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/12/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA AVENIDA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE WAGNER SILVA DE LUCENA E DE ARIANE OLIVEIRA BRIT O.

PAULO SERGIO ROSLER, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (08/06/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SERGIO PAULO ROSLER E DE AMELIA MARIA ROSLER. MARIA KARALI
KORDOUTIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM GRÉCIA NO
DIA (27/07/1954), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANASTASSIOS KARALI E DE TASIA ANASTASSIOS KARALI.

FABIANO LOPES BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESSO,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (22/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUIS BARBOSA E DE HILDA LOPES RUAS. DAIANE BORGES DOS
SANTOS GUEDES SANTIAGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (07/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDSITRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CARLOS GUEDES SANTIGAO E DE MARIA LUCIA BORGES DOS SANTOS.

ULISSES GALVÃO DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LAERCIO OLIVEIRA DA CRUZ E DE LUCIA MARIA GALVÃO DA SILVA. NAIARA
BEZERRA BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SERTÂNIA, PE
NO DIA (23/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VALDEMIR BARBOSA DA SILVA E DE NOÊMIA BEZERRA BARBOSA.

ADRIANO JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM
TREMEDAL, BA NO DIA (21/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL JESUS DOS SANTOS E DE ORELINDA MARIA DE JESUS. JULIANA
FELIX BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (21/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VANDERLEI DONIZETTI BATISTA E DE ELINEIDE FELIX DOS SANTOS.

BRUNO MICHEL FÉLIX SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM ITABUNA, BA NO DIA (02/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E DE ANA CÉLIA FÉLIX DE OLIVEIRA.
ALESSANDRA DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA CONTÁBIL,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RAIMUNDO SANTANA DA SILVA E DE LEONI MATIAS DE SOUZA
SILVA.

JOSMAR ALMEIDA BARBOSA JÚNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO EM
SEGUROS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSMAR ALMEIDA BARBOSA E DE ISABEL CRISTINA
DIAS BRIT O. KARINA MARQUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/06/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADIMAR MARQUES DOS SANTOS E DE KATIA
MARIA MARQUES DOS SANTOS.

DANIEL GOTTINGER CIUCCI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ENRICO CIUCCI NETO E DE BETINA GOTTINGER CIUCCI. BEATRIZ
BERNARDA  LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (23/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE BRUNO DE MELO LIMA E DE MARCIA BERNARDA LIMA.

NELSON SIMÕES LOURENÇO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
JURIDICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (06/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON SIMÕES LOURENÇO E DE FRANCISCA
PEREIRA. ISABELA RIBEIRO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
ESTOQUE SENIOR, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (26/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ALVES DA SILVA E DE IONICE RIBEIRO DE
OLIVEIRA.

MAIKE BRITO MANGABA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASCENSORISTA, NASCIDO EM
SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (21/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARCONDES DA SILVA MAGABA E DE MARTYA FERREIRA DE BRITO.
LARISSA DOS SANTOS GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JOVEM APRENDIZ, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO TARCISO GOMES E DE APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS.

MAILSON DE OLIVEIRA ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSTRUTOR, NASCIDO
EM JUREMA, PE NO DIA (11/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSEILSON FERREIRA ARAÚJO E DE LINDALVA MARQUES DE OLIVEIRA
ARAÚJO. ROSECLÉA DANTAS DA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MOISÉS PEREIRA DA ROCHA E DE NEUSA DANTAS DA
ROCHA.

ANDERSON FONSECA DA CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDNALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO E DE MARCIA VALERIA
DA FONSECA. ADRIELLY LIMA DO VALLE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARQUIMEDES DO VALLE E DE LUCINEIDE MARIA
DE LIMA DO VALLE.

HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA FISCAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SÉRGIO SOARES DOS SANTOS E DE ROSANA ANDRADE
DOS SANTOS. ANDRESSA SOUSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO JOSE MACHADO DA SILVA E DE MARIA
APARECIDA PEREIRA SOUSA.

VALTER MARLEY QUEIROZ RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE
APLICATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDEVINO BISPO RAMOS E DE IZALTINA QUEIROZ
NASCIMENTO. GABRIELLY ALVES DOS SANTOS LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
COORDENADOR DE UNIDADE CLINICA OFTAMOLOGICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(05/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVALDO
ALVES XAVIER LOPES E DE VALDEREZ DO SANTOS SAMPAIO LOPES.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014702-78.2019.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Paulo Akio Kawamura, 
CPF 095.303.598-02, que nos Autos da Ação de Procedimento Comum, em fase de cumprimento 
de Sentença, requerida por Rental Line Locadora Ltda, procedeu-se o bloqueio online em sua conta 
bancária via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 4.404,80, R$ 1.369,72 e R$ 300,78, podendo, no 
prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação. Será o presente edital, por 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Federação Paulista de Clubes de Futebol 7 Society, com sede na Avenida
Prestes Maia, nº 241, 8º andar, conjunto 814, Bairro Centro, CEP 01031-902, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, , através de seu Presidente, o Senhor Lauro
Henrique Andrade, CONVOCA, através do presente edital, todos os membros, para
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da Federação, às 15:00
horas, no dia 01 DE MARÇO DE 2021 com as seguintes ordens do dia: 1.Mudança da
razão social; 2.Reforma do Estatuto Social A Assembleia Geral Extraordinária
instalar-se-á em primeira convocação às 15:00 horas  com a presença da maioria dos
filiados e, em segunda convocação às 15:30 horas, do dia 01 de março de 2021. São
Paulo,  27 de janeiro de 2021. Lauro Henrique Andrade. Presidente da Federação
Paulista de Clubes de Futebol 7 Society

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 05/2021
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que a fiel
depositária dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da empresa “JR Logística
e Transportes EIRELI”, NIRE 35600487791, CNPJ 11.158.812/0001-86 localizada na
Rua Adriano José Marchini, 50 C, Água Branca, São Paulo/SP, Sra. Regiane Miranda
Leite Duarte, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº
24.654.172 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 143.251.638-83, residente e domiciliada
na Rua Maria Tognini, 136, Apart amento 81, Caiçara, Praia Grande/SP, CEP 11706-
260, assinou em 18/01/2021 o Termo de Responsabilidade nº 05/2021, com fulcro nos
arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº
72/2019, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado
e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada
Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da JUCESP.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS APOSENTADOS DE CARTÓRIOS
EXTRAJUDICIAIS - APACEJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em cumprimento ao disposto no artigo 12º- letra “a” do Estatuto Social, o Presidente da
Diretoria Executiva da Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais
- APACEJ convoca seus associados para participarem da Assembleia Geral extraordinária
que será realizada no dia 02 DE FEVEREIRO DE 2021, na Sede Social, na Praça da
Sé, 21- 11º- andar conj.1111/1112 – Centro de São Paulo, Capital, destinada à autorizar
a APACEJ, na pessoa de seu presidente ou de quem o represente, a CONCORDAR
COM A propositura da AÇÃO CIVIL COLETIVA, EM TRAMITE NA 11ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO Nº 1041825-44.2020.8.26.0053, ratificando assim
todo o teor da referida ação. A Assembleia terá início às 10:00 horas, com a
presença de, no mínimo 2/3 de associados em primeira convocação. Não havendo
quorum, a Assembleia será aberta no mesmo dia e local, meia hora após, em segunda
convocação, com a presença de qualquer número de associados, conforme dispõe o
artigo 12º, parágrafo 2º do Estatuto. Será necessária a identificação do associado, o
qual deverá estar em dia com suas contribuições.

Reinaldo Aranha – Presidente da Diretoria Executiva.

Angico Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 23.881.499/0001-99 - NIRE nº 35.300.541.880

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21/01/2021
Às 10h, na sede social, Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 05, São Paulo, Capital. Convocação: 
Dispensada (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente, Gabriel Rocha Affonso Ferreira; e Secretário, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social de até de 
R$4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), por considerá-lo excessivo em relação ao seu 
objeto social, com cancelamento de ações em quantidade correspondente ao valor da redução, 
restituindo-se à única acionista, o valor correspondente em moeda corrente nacional. Referida redução 
de capital tornar-se-á eficaz após o transcurso do prazo legal sem que haja qualquer oposição; e (ii) 
Autorizar os Diretores a praticar qualquer ato relacionado à redução. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. SP, 21/01/2021, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário da Mesa.

Esmeralda Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 14.019.497/0001-02 - NIRE nº 35.300.519.680

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21/01/2021
Às 13h, na sede social, Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 02, São Paulo, Capital. Convocação: 
Dispensada (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente, Gabriel Rocha Affonso Ferreira; e Secretário, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social de até de R$ 
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto 
social, com cancelamento de ações em quantidade correspondente ao valor da redução, restituindo-se 
à única acionista, o valor correspondente em moeda corrente nacional. Referida redução de capital 
tornar-se-á eficaz após o transcurso do prazo legal sem que haja qualquer oposição; e (ii) Autorizar os 
Diretores a praticar qualquer ato relacionado à redução. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. 
SP, 21/01/2021, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário da Mesa.

Malta Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 23.866.219/0001-73 - NIRE nº 35.300.541.898

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21/01/2021
Às 11h, na sede social, Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 03, São Paulo, Capital. Convocação: 
Dispensada (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente, Gabriel Rocha Affonso Ferreira; e Secretário, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social de até de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, com 
cancelamento de ações em quantidade correspondente ao valor da redução, restituindo-se à única 
acionista, o valor correspondente em moeda corrente nacional. Referida redução de capital tornar-se-á 
eficaz após o transcurso do prazo legal sem que haja qualquer oposição; e (ii) Autorizar os Diretores a 
praticar qualquer ato relacionado à redução. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 
21/01/2021, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário da Mesa.

Proton Energy Participações S.A.
CNPJ/ME nº 27.373.249/0001-07 - NIRE nº 35.300.502.566

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21/01/2021
Às 15h, na sede social, Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 01, São Paulo, Capital. Convocação: 
Dispensada (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente, Gabriel Rocha Affonso Ferreira; e Secretário, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social de até de 
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, 
com cancelamento de ações em quantidade correspondente ao valor da redução, restituindo-se à única 
acionista, o valor correspondente em moeda corrente nacional. Referida redução de capital tornar-se-á 
eficaz após o transcurso do prazo legal sem que haja qualquer oposição; e (ii) Autorizar os Diretores a 
praticar qualquer ato relacionado à redução. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP 21/01/2021, 
Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário da Mesa.

Mangos Group Software S.A.
C.N.P.J.: 32.219.913/0001-90 - N.I.R.E.: 35.300.539.044

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Acionistas convocados a se reunirem em AGE, a ser realizada na sede social da Companhia, 11/02/21,
8h, a fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia: propostas de aumento do capital social da Companhia, de emissão
de novas ações e de consequente alteração da redação do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, em face da
necessidade de investimentos objetivando ampliar a originação de ativos judiciais. Os instrumentos de mandato
com poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere o presente Edital de Convocação
deverão ser encaminhados ao e-mail robertomalta@mangoscredit.com.br com a antecedência mínima de 72h
da realização da Assembleia. A proposta de aumento do capital social, assim como o laudo de avaliação do perito
independente, estão, desde já, disponíveis aos Acionistas na sede da Companhia, podendo, também, ser
solicitados por meio do e-mail robertomalta@mangoscredit.com.br.

São Paulo, 20/01/21. Brunno P. Giancoli/Roberto F. S. Malta Filho
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4001543-07.2013.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a(o) RENATO ANDRÉ DE MORAES, Brasileiro, RG 29591566-3, CPF 195.496.328-90 e SONIA MARIA 
DA SILVA, Brasileira, RG 20478274-0, CPF 263.067.348-05, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Santander Brasil S/A, objetivando a cobrança de R$ 102.744,91, (10/2013), referente 
o Contrato da Cédula de Credito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 00333986300000002420 - operação  
nº 3986000002420300170. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 

acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade 
na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), 
podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos 
embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá 

forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2020.                   B 27 e 28/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022389-29.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) M. DA S. RODRIGUES TRANSPORTES - EPP, CNPJ 17.326.237/0001-60, na pessoa de seu representante legal 
e a Marcos Silva Rodrigues, CPF 106.554.318-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S/A, objetivando a cobrança de R$ 212.795,88 (07/2018), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 

após o prazo supra, paguem o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que a verba honorária será reduzida pela 
metade e, querendo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito 
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2020.                                B 27 e 28/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055723-88.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO PACHECO 
FILHO, CPF 333.331.388-08 e a R&P FILHOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, CNPJ 08.288.427/0001-49, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, para cobrança de R$ 126.044,57 (agosto/2019), ref. ao saldo devedor da Cédula 
de Crédito Bancário nº 00331585290000000310 (operação nº 1585000000310290153, expedida em 22/08/2016. Encontrando-se os executados em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO

do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de janeiro de 2021.                                 B 27 e 28/01

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias, expedido nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial  
Proc. 1050387-66.2018.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da 
Lei. Faz Saber a Maria Silva Menis Bonini, CPF 181.300.218-54, coproprietária dos imóveis, que nos autos da Ação de Execução 
de Título Extrajudicial, requerida por Banco Daycoval S/A contra Triangulo Alimentos Ltda e outros, procedeu-se a penhora sobre: 
Parte Ideal (34,375%) do Sítio com área de 24-20-00ha equivalentes a 10 alqueires de terras, objeto da matrícula 4.077 do CRI de 
Cafelândia/SP; Parte Ideal (50%) do Imóvel rural, com área de 8,3371 alqueires ou 20.1758 hectares, situado no Bairro Despedida, 
contendo residência térrea, objeto da matrícula 6.346 do CRI de Cafelândia/SP; Parte Ideal (50%): do Imóvel rural, denominado 
Sítio Alvorada II, antigo Sítio Santo Antônio, situado no Bairro Despedida, com área de 8.1580 alqueires, objeto da Matrícula 
6.561, CRI de Cafelândia/SP; Parte Ideal (9,375%) do imóvel agrícola com área de 14.47,16 hectares ou 5,98 alqueires - Bairro  
Boa Esperança, Fazenda Independência, quinhão nº 03, objeto da matrícula 7.517 do CRI de Cafelândia/SP; Parte Ideal (34,375%) 
do Imóvel rural situado no Bairro Despedida - Sitio Pioneiro, objeto da matrícula 7.836 do CRI de Cafelândia/SP; Parte Ideal (9,375%) 
do Imóvel rural, com área de 6,85 hectares ou 2,831 alqueires paulistas, objeto da matrícula 8.832 do CRI de Cafelândia/SP; Parte 
Ideal (9,375%) de uma gleba de terras, Bairro Boa Esperança, com área de 2,9023 alqueires ou 7,0236 hectares de terras, objeto 
da matrícula 9.372 do CRI de Cafelândia/SP; Parte Ideal (21,875%) do Imóvel agrícola, Gleba A - Bairro Despedida, com área 
de 49,7317 alqueires paulista equivalente a 120,3510 hectares de terras, objeto da matrícula 10.078 do CRI de Cafelândia/SP; 
Parte Ideal (15,67895%) do Imóvel agrícola - gleba B, Bairro Despedida, com área de 20,3663 alqueires paulista equivalentes 
a 49,2864 hectares de terras, objeto da matrícula 10.079 do CRI de Cafelândia/SP e Parte Ideal (21,875%) do Imóvel agrícola,  
gleba C - Bairro Despedida - com área de 11,9403 alqueires paulista, equivalentes a 28,8955 hectares, objeto da matrícula 10.080 
do CRI de Cafelândia/SP. Em virtude de não ter sido a mesma localizada para a intimação pessoal, foi determinada a intimação  
da penhora por edital. Nada mais.                                     B 27 e 28/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014058-77.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ENDREWS VASQUES 
NOVAIS, CPF 425.603.628-80, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, 
para cobrança de R$ 93.093,09 (julho/2020), ref. ao saldo devedor do Titulo Executivo Extrajudicial - Contrato de Cédula de Crédito sob 
nº 3410655166 (antigo HSBC), 655166 (atual Bradesco). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

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

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro de 2021.                  B 27 e 28/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-19.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de Sã
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Just Fit Participações em Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 16.738.149/0001-02 - NIRE 35.300.497.643

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 03.12.2020
Data, Hora, Local: 03.12.2020, às 10 hs, na sede social, Avenida Santa Catarina, nº 2566, 3 Pavimento, Vila Mascote, São Pau-
lo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Washington Umberto Cinel, Se-
cretário: Alan Mondini Takahashi.  Ordem do Dia: (i) aprovação da alteração dos termos e condições do “Instrumento Parti-
cular da Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, Sem Garantias Reais ou Fidejus-
sórias, para Colocação Privada, da Just Fit Participações em Empreendimentos S.A.”, celebrado em 21.11.2019 (“Escritura de 
Emissão” e “Emissão das Debêntures”, respectivamente), entre a Companhia, na qualidade de emissora, a Lightstone Fund S.A. 
(“Lightstone”) e o Sr. Washington Umberto Cinel (“Washington”) e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
19.11.2019 (“AGE de 19.11.2019”), de forma a prorrogar o Prazo das Debêntures, bem como as datas previstas para a possi-
bilidade de Conversão das Debêntures da Série 1 e de Conversão das Debêntures da Série 2, conforme defi nidos na Escritura 
de Emissão; (ii) aprovação da celebração, pela Companhia, em conjunto com a Lightstone e o Washington, do “Primeiro Adita-
mento ao Instrumento Particular da Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, Sem 
Garantias Reais ou Fidejussórias, para Colocação Privada, da Just Fit Participações em Empreendimentos S.A.” (“Primeiro Adi-
tamento à Escritura de Emissão”) (Anexo I); e (iii) autorização para que a Companhia pratique todas as providências neces-
sárias para o cumprimento integral das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração do Primeiro Adita-
mento à Escritura de Emissão, bem como tomar todas as demais providências necessárias para a formalização das alterações 
aprovadas. Deliberações Aprovadas: (A) Aprovar, nos termos da Lei das S.A., a alteração das Cláusulas 4.1.4, 4.1.5, 5.1, 5.3 
e 5.4 da Escritura de Emissão de forma a prorrogar o Prazo das Debêntures, bem como as datas previstas para a possibilidade 
de Conversão das Debêntures da Série 1 e de Conversão das Debêntures da Série 2. Dessa forma, tendo em vista o disposto 
acima, a Emissão das Debêntures passará a ter as seguintes características: (a) Número da Emissão. A Emissão constitui a 
1ª emissão de debêntures da Companhia. (b) Valor Total da Emissão. O montante total da Emissão é de R$ 30.000.000,00. 
(c) Valor Nominal. As Debêntures terão valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R$ 100.000,00 (“Valor Nominal Uni-
tário”). (d) Séries. A Emissão das Debêntures será realizada em duas séries, sendo elas: Série 1 e Série 2 (em conjunto, “Sé-
ries”). (e) Quantidade Total de Debêntures. A quantidade total das Debêntures das Séries emitidas é de 300, sendo 200 
Debêntures da Série 1 e 100 Debêntures da Série 2. (f) Colocação. As Debêntures serão emitidas para subscrição privada, sem 
qualquer esforço de venda perante investidores, não sendo objeto do registro junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, conforme alterada. (g) Destinação dos Recursos. Os recursos ob-
tidos por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados no curso ordinário dos negócios da Companhia, especialmente para 
fi nanciar um plano de redução de custos e aumento de receitas da Companhia. (h) Data de Emissão. Para todos os efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures das Séries será 21.11.2019 (“Data de Emissão”). (i) Conversibilidade e Formas 
das Debêntures. No tocante à conversibilidade das Debêntures das Séries, as Debêntures da Série 1 e as Debêntures da Sé-
rie 2 terão as seguintes distinções entre sim, além de outras previstas na Escritura de Emissão: (i) Série 1. As Debêntures da Sé-
rie 1 serão nominativas, conversíveis em ações preferenciais classe B, com direito irrestrito a voto, representativas do capital so-
cial da Companhia (“Ações Preferenciais Classe B”); e (ii) Série 2. As Debêntures da Série 2 serão nominativas, conversíveis em 
ações preferenciais classe C, com direito irrestrito a voto, representativas do capital social da Companhia (“Ações Preferenciais 
Classe C” e, em conjunto com Ações Preferenciais Classe B, “Ações Preferenciais”). (j) Espécie e Garantia. As Debêntures da 
Emissão não terão garantia real ou fi dejussória; (k) Comprovação da Titularidade das Debêntures. A titularidade das 
Debêntures será comprovada pelo registro dos nomes de seus titulares no livro de registro de debêntures aberto pela Compa-
nhia, registrado na JUCESP e arquivado na sede da Companhia. (l) Prazo e Data de Vencimento. As Debêntures terão pra-
zo de validade até o dia 31.12.2021 (“Prazo”) e tornar-se-ão exigíveis 10 dias após o término do Prazo ou na data de um Even-
to de Liquidez Relevante, sem que tenha ocorrido uma Conversão, nos termos defi nidos e dispostos na Escritura de Emissão 
(“Data de Vencimento”). (m) Remuneração das Debêntures. O Valor Nominal das Debêntures de ambas as Séries será 
remunerado a uma taxa equivalente à variação anual correspondente a 100% das taxas médias diárias relativas a operações 
com Certifi cados de Depósitos Interbancários, divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“CDI”), acrescido de 6,5% ao ano 
(totalizando CDI + 6,5%), pro rata temporis, a partir da data das respectivas integralizações e até a data de efetivo pagamen-
to (“Remuneração”). (n) Forma de Integralização. As Debêntures de ambas as Séries deverão ser integralizadas pelos de-
benturistas no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da Data da Emissão. (o) Prazo para a Conversão das Debêntu-
res. As Debêntures das Séries poderão ser convertidas em Ações Preferenciais dentro do Período de Conversão Evento de Li-
quidez Relevante, conforme defi nido na Escritura de Emissão, observados os termos previstos na Escritura de Emissão. (p) Ou-
tras características. As demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e serão ne-
gociadas pela Diretoria da Companhia; (B) Autorizar a celebração pela Companhia, na qualidade de emissora, em conjunto 
com a Lightstone e com o Washington do Primeiro Aditamento, de forma a prorrogar o Prazo das Debêntures, as datas previs-
tas para a possibilidade de Conversão das Debentures da Série 1 e de Conversão das Debentures da Série 2, bem como o Cro-
nograma de Pagamento; e (C) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e fi rmar todos e quaisquer 
documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas nos itens A e C acima, incluindo, mas não se limi-
tando a, assinatura de aditamentos à Escritura de Emissão, assinatura de contratos relacionados à Emissão das Debêntures, ou-
torga de procurações, declarações e solicitações. Encerramento: Nada mais. Washington Umberto Cinel - Presidente; 
Alan Mondini Takahashi - Secretário. JUCESP nº 2.315/21-0 em 07.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis

do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação 
da 1ª e 2ª séries da 21ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo 
de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. (“Agente Fiduciário”) em 04 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) 
convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 18 de Fevereiro de 2021, às 15 horas (“As-
sembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações 
descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre a seguinte matéria constante na Ordem do Dia: a anuência, nos termos do item 
14.13. do Termo de Securitização, à substituição da Participante PURO GRÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ARROZ E 
SOJA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 07.287.096/0001-60, pela Participante MODARC AGRONEGÓCIOS LTDA., 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 16.640.876/0001-32. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será 
instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRA em Circulação, sen-
do que, para a aprovação da matéria acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de 
CRA. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fidu-
ciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com os 
documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular 
representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de 
identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do docu-
mento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhe-
cida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato 
social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos 
CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; e b) caso re-
presentado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, con-
tendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo 
que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos ter-
mos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será 
disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto 
por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e 
ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br até o horário 
da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam 
contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi -
cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de rea-
lização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A emissora, o Agen-
te Fiduciário e a Cedente permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da pre-
sente convocação e da Assembleia. São Paulo, 23 de janeiro de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025525-27.2013.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ 
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HUMBERTO REDOVAL 
DA SILVA BARBIERO, CPF 113.064.818-48 e JHD CAR VEÍCULOS LTDA., CNPJ 05.811.471/0001-
01, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco do Brasil S/A, objeti-
vando condenar os réus ao pagamento de R$ 420.221,02 (quatrocentos e vinte mil duzentos e vinte e 
um reais e dois centavos), em 31/01/2013, atualizado, referente a cobrança de valores decorrentes da 
inadimplência do Contrato para Descontos de Cheques nº 043593583, celebrado entre as partes em 
17/06/2011. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o de-
curso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será consi-
derado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0041608-71.2020.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz de Direito 
da 45ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Dois Pombos Confecções e Comércio 
Importação e Exportação Ltda ME, CNPJ 64.604.846/0001-13, na pessoa  de seu representante legal e a Li 
Fuzhu, CPF 217.780.988-60 e Xu Yingfen, CPF 231.477.998-32 que, nos autos do Cumprimento de Senten-
ça, requerido por Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 398.797,77 
(31/08/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca-
tícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de janeiro de 2021. 
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MOBILIS TECNOLOGIA S/A
CNPJ Nº 23.862.660/0001-87  -  NIRE Nº 41300292965

ATA DA DECIMA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA:16 de Dezembro de 2020. HORA:10:00h (dez horas). LOCAL: Rodovia
João Leopoldo Jacomel, 12.475, sala 33, Centro, Pinhais, Estado do Paraná. CON-
VOCAÇÃO: Cartas convites aos acionistas, expedidas com a antecedência legal.
PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social,
conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES: Dis-
pensadas as publicações das convocações, diante do comparecimento de 100%
(cem por cento) dos acionistas. MESA: Presidente: Eduardo Augusto Purin
Schause. Secretário: Walter Alberto Mitt Schause.ORDEM DO DIA: (a) Encerra-
mento da Filial da Companhia; (b) Alteração do endereço da Matriz (c) Consolida-
ção do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Fica aprovada nessa
Assembleia o encerramento das atividades da Filial da companhia na Rua Inajá,
390, bairro Emiliano Perneta, esquina com a Rua Benevenuto Ratman, em Pinhais,
Estado do Paraná, CEP 83.324-050. Aberta por intermédio da 8ª Assembleia geral
extraordinária do dia 23/05/2019. b) Aprovada também nessa mesma Assembleia a
alteração do endereço da Matriz da empresa da Rodovia João Leopoldo Jacomel,
12.475, sala 33, CEP. 83.323.410 para o endereço Rua Inajá, 390, bairro Emiliano
Perneta, esquina com a Rua Benevenuto Ratman, em Pinhais, Estado do Paraná,
CEP 83.324-050. Em consequência, foi aprovada a reforma do artigo 3º do Estatuto
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 3º. A Companhia tem
sede e foro na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Inajá, 390, bairro Emiliano
Perneta, esquina com a Rua Benevenuto Ratman, em Pinhais, Estado do Paraná,
CEP 83.324-050. Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá, mediante deliberação
da Diretoria, instalar ou encerrar filiais, lojas, depósitos, agências, escritórios e
demais estabelecimentos que julgar necessários ao desenvolvimento da empresa,
em qualquer localidade do país ou do exterior; (c) da Ordem do Dia, foi aprovado
o projeto de Estatuto Social consolidado, conforme redação previamente acordada
pelos acionistas e que, devidamente rubricada pelos presentes, compõe o Anexo I
desta ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias
constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da
Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta voz
e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por
mim, Walter Alberto Mitt Schause, Secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente e
pelos acionistas presentes. [Certifico que a presente é cópia fiel da ata lançada no
Livro de Atas da Companhia.] MESA: Eduardo Augusto Purin Schause - Presi-
dente da Assembleia e Walter Alberto Mitt Schause - Secretário da assembleia.

MOBILIS TECNOLOGIA S/A
CNPJ Nº 23.862.660/0001-87 - NIRE Nº 41300292965

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO PRIMEIRO - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURA-
ÇÃO - Artigo 1º -MOBILIS TECNOLOGIA S/A é uma sociedade por ações de
capital fechado, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais
e regulamentares que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76 e suas
alterações posteriores. Artigo 2º -A Companhia tem por objeto social: (a) projetos,
desenhos e fabricação de equipamentos de simuladores veiculares (CNAE 71197/
03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia); (b)
assistência técnica e suporte técnico para simuladores veiculares (CNAE 33295/
99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente); (c) loca-
ção de Equipamentos de simuladores veiculares (CNAE 77390/99) - Aluguel de
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteri-
ormente, sem operador); (d) comércio varejista de simuladores veiculares (CNAE
47890/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente);(e) Centro de Formação de Condutores (CNAE 85996/01 - formação
de condutores); (f) fabricação, comercialização, instalação e locação de máquinas
industriais, aparelhos e equipamentos eletro-eletrônicos e de teleinformática em
geral, equipamentos e softwares para controle, fiscalização e gerenciamento de trân-
sito e produtos afins e correlatos (CNAE 26515/00 - Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e controle); (g) desenvolvimento de projetos e pes-
quisas de equipamentos eletro-eletrônicos e de teleinformática em geral; equipa-
mentos e softwares para controle, fiscalização e gerenciamento de trânsito, softwares
em geral , e outros produtos afins e correlatos, bem como sua produção e
comercialização (CNAE 62023/00 - desenvolvimento e licenciamento de progra-
mas de computador customizáveis); (h) participação em outras sociedades nacio-
nais ou estrangeiras, na condição de sócia acionista, parceira ou consorciada (CNAE
64638/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings); (i) prestação de
serviços de representação comercial de outras sociedades nacionais e estrangeiras,
por conta própria ou de terceiros, de produtos ou serviços (CNAE 46141/00 -
Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, equipamentos, em-
barcações e aeronaves); (j) importação e exportação de matérias primas, máquinas,
equipamentos, produtos acabados, tecnologia e serviços na área eletro-eletrônica
e teleinformática (CNAE 46699/99 - comercio atacadista de outras maquinas e equi-
pamentos não especificados anteriormente; partes e peças); (k) prestação de servi-
ços de instalação, manutenção, operação e de processamento de informações, inclu-
sive imagens, de equipamentos eletro-eletrônicos, de teleinformática, de controle e
fiscalização eletrônica de trânsito (CNAE 33210/00 - Instalação de maquinas e
equipamentos industriais); (l) prestação de serviços de supervisão, gerenciamento
e execução de impressão, por quaisquer meios, de documentos de qualquer natureza,
mala-direta, autos de infração, extratos, imagens, envelopamento e distribuição dos
mesmos, inclusive entrega domiciliar (CNAE 18130/99 - impressão de materiais
para outros usos); (m) execução de obras civis, elétricas, eletrotécnicas, eletrônicas
e de telecomunicações na instalação de equipamentos para controle e gerenciamento
de trânsito e na sinalização horizontal e vertical, em vias urbanas e rodovias (CNAE
71120/00 serviço de engenharia); (n) construção, operação e manutenção de redes
de telecomunicações, de longa e média distância inclusive (CNAE 42219/04 -
construção de estações e redes de telecomunicações); (o) elaboração de projetos,
consultoria e assessoramento nas áreas de segurança e educação de trânsito (CNAE
85503/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares); (p) atividades
de teleatendimento (CNAE 61108/03 - serviço de comunicação multimídia - SCM);
e (q) Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados (CNAE
52214/00 - Concessionarias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados);
(r) Fabricação de aparelhos simuladores de direção para auto-escola (CNAE 32990/
99 - aparelhos simuladores de direção para auto-escola; fabricação de). Artigo 3º -
A Companhia tem sede e foro na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Inaja,
390, bairro Emiliano Perneta, esquina com a Rua Benevenuto Ratman, em Pinhais,

Estado do Paraná, CEP 83.324-050. Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá, me-
diante deliberação da Diretoria, instalar ou encerrar filiais, lojas, depósitos, agências,
escritórios e demais estabelecimentos que julgar necessários ao desenvolvimento da
empresa, em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração
da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO SEGUNDO - DO CAPITAL E DAS
AÇÕES. Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado no valor
de R$ 6.464.000,00 (seis milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), divi-
didos em 6.464.000 (seis milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil) ações ordi-
nárias nominativas, todas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, que repre-
sentam 100% (cem por cento) do capital social. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordi-
nária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segun-
do: O direito de preferência para subscrição do aumento de capital social será exercido
pelo acionista no prazo estabelecido pela Assembleia Geral que aprovar o aumento de
capital social. Parágrafo Terceiro: O sócio que desejar alienar suas ações, ou parte
delas, deverá dar ciência de sua intenção aos demais acionistas, através de carta
endereçada à Companhia, onde deverão constar, expressamente, a quantidade de ações,
a espécie, o preço, as condições de pagamento e o nome e qualificação do interessado.
Os demais acionistas terão o prazo de 60 ( sessenta) dias, contados do recebimento da
notificação, para manifestar o seu direito de preferência na aquisição das ações ofertadas.
Após esse prazo, essas ações poderão ser livremente alienadas, observadas as dispo-
sições eventualmente contidas em Acordos de Acionistas. CAPÍTULO TERCEIRO
- ACORDO DE ACIONISTAS - Artigo 6º - A Companhia respeitará e obedecerá aos
termos de Acordos de Acionistas que sejam arquivados em sua sede, na forma da legis-
lação em vigor. Parágrafo Único: As obrigações e responsabilidades resultantes de
tais acordos serão válidas e obrigarão terceiros, herdeiros e sucessores. CAPÍTULO
QUARTO - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo 7º - A administração da sociedade
compete à Diretoria, a qual é investida de todos os poderes necessários à administração
da Companhia e a consecução de seu objeto social. Cabe à Assembléia Geral fixar a
remuneração dos Diretores da Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba
individual, para cada membro, ou verba global, cabendo, então à Diretoria deliberar
sobre a sua distribuição. Artigo 8º - Os Diretores serão eleitos para um mandato de 3
(três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os Diretores tomarão posse
mediante a assinatura do respectivo termo no livro de Atas de Reunião da Diretoria,
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsa-
bilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo -
Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos, até a investidura
dos novos membros eleitos. Parágrafo Terceiro - Em caso de vacância definitiva de
um ou ambos os cargos da diretoria, deverá ser convocada Assembléia Geral para
eleição dos novos membros, que completarão o mandato do(s) Diretor(es)
substituído(s). Parágrafo Quarto - A Diretoria prestará contas de seus atos para a
Assembléia Geral. Artigo 9º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo
Diretor Presidente da Companhia, na sede social da Companhia, observadas as demais
hipóteses legais, lavrando-se as atas no livro próprio. Artigo 10º - A Diretoria será
composta de 2 (dois) membros, acionistas ou não, sendo 1 (um) Diretor Presidente e
1 (um) Diretor Sem Designação Especial. Parágrafo Primeiro - Compete à Diretoria
a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo
presente Estatuto atribuída competência à Assembléia Geral. Parágrafo Segundo:
Compete ao Diretor Presidente da Companhia, individualmente: (a) representação
ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, especialmente para receber citação
judicial, observadas as disposições do Artigo 11º abaixo; (b) convocar e presidir as
assembléias gerais da Companhia; (c) instalar e presidir reuniões da Diretoria; (d)
executar os negócios e atividades da Companhia; e (e) implementar planos e orçamen-
tos. Parágrafo Terceiro: Compete ao Diretor sem Designação Especial da Compa-
nhia, individualmente: (a) representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou
fora dele, especialmente para receber citação judicial, observadas as disposições do
Artigo 11º abaixo; (b) desempenhar as funções que lhe sejam atribuídas pelo Diretor
Presidente e pela Assembleia Geral; (c) analisar e propor à Diretoria políticas, méto-
dos e sistemas de atuação operacional; (d) acompanhar as atividades da Companhia
sob o prisma negocial. Artigo 11º - Todos os atos ou documentos que criem obrigações
para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia,
contratação de empréstimos ou financiamentos de qualquer natureza, alienação, cessão
de uso ou oneração de bens do ativo permanente sob qualquer forma, deverão, sob pena
de não produzirem efeitos perante a mesma, ser assinados: (a) isoladamente, por qual-
quer um dos Diretores, em operações no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais); (b) conjuntamente, pelo Diretor Presidente e pelo Diretor sem Designação
Especial, em operações no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (c) em
operações acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) somente mediante prévia
autorização da Assembleia Geral, e com assinatura conjunta do Diretor Presidente e
do Diretor sem Designação Especial. Artigo 12 - As procurações serão outorgadas em
nome da sociedade pelos dois Diretores, assinando conjuntamente, devendo especi-
ficar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das
obrigações de que trata o artigo anterior e, com exceção daquelas para fins judiciais,
terão prazo de validade limitado, no máximo, a 01 (um) ano. Parágrafo Único -As
procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos
judiciais ou administrativos poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Artigo
13 - É vedado aos Diretores e aos procuradores utilizar o nome empresarial em ativi-
dades estranhas ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da
mesma. CAPÍTULO QUINTO: DO CONSELHO FISCAL - Artigo 14 - A Compa-
nhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual número
de suplentes, que funcionará somente nos exercícios em que for eleito e instalado pela
Assembléia Geral, a pedido de acionistas, na forma da lei. Parágrafo Único: O funci-
onamento, remuneração, competência, deveres e responsabilidade de seus membros
obedecerão ao disposto na legislação em vigor. CAPÍTULO SEXTO: DAS ASSEM-
BLÉIAS GERAIS - Artigo 15 - A Assembléia Geral, órgão deliberativo da Compa-
nhia, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses subseqüentes ao térmi-
no do exercício social, de acordo com o artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e extraordina-
riamente, sempre que os interesses sociais exigirem, permitida a convocação e a reali-
zação simultânea de Assembléias ordinária e extraordinária. Parágrafo Único: As
Assembléias Gerais serão convocadas pelo Diretor Presidente, e nos casos previstos
em lei, pelo Conselho Fiscal. Artigo 16 - As Assembléias Gerais serão presididas pelo
Diretor Presidente e secretariadas por quem o Presidente da Assembléia indicar. Pa-
rágrafo Primeiro: As assembléias gerais instalar-se-ão, em primeira convocação, com
a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social com
direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número, desde que presidida
a assembléia pelo Diretor Presidente. Parágrafo Segundo: O acionista poderá ser

representado na Assembléia por procurador para tanto constituído, observado o
disposto no art. 126, § 1º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 17
- As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por maioria absoluta de votos, nos termos do art. 129 da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, não se computando os votos em branco. Parágrafo
Único: É de competência privativa da Assembléia Geral a deliberação sobre as
seguintes matérias: a) as matérias listadas no art. 136 da Lei nº 6.404/76; b) altera-
ções deste Estatuto Social; c) emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime
de capital autorizado e de aprovação de planos de opção de compra de ações; d)
emissão de debêntures conversíveis ou não em ações; e) amortização, resgate ou
compra de ações da Companhia, bem como a posterior alienação das ações porventura
em tesouraria; f) distribuição de dividendos, em cada exercício, em valor superior
a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei, ou distri-
buição de dividendos intermediários ou intercalares, bem como o levantamento de
balanço e distribuição de dividendos em períodos menores, na forma prevista na
legislação aplicável; g) atribuição a terceiros (inclusive administradores e empre-
gados) de participação nos lucros da Companhia; h) aumento de capital por subs-
crição, bem como a redução do capital social, para restituição aos acionistas; i)
abertura do capital; j) proposta de cisão, fusão, incorporação, transformação, liquidação,
dissolução, nomeação de liquidantes, acordo geral com credores, pedido de recuperação
judicial e/ou extrajudicial, falência, paralisação ou encerramento dos negócios sociais; e
k) fixação da remuneração da Diretoria. CAPÍTULO SÉTIMO: DO EXERCÍCIO SO-
CIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTA-
DOS - Artigo 18 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1° de
janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social
deverá ser levantado um balanço geral, bem como as demais demonstrações financeiras,
observadas as disposições legais vigentes e as disposições deste capítulo. Parágrafo
Primeiro: A Companhia poderá levantar balanços intermediários, a qualquer tempo, para
fins de distribuição de lucros, cisão parcial ou total, fusão, incorporação ou ainda, para
quaisquer atos julgados necessários. Parágrafo Segundo: A Companhia poderá distri-
buir dividendos intermediários e intercalares, em periodicidade inferior à anual, na forma
prevista na legislação aplicável. Artigo 19 -Observado o disposto neste Capítulo, o lucro
líquido apurado no exercício terá a seguinte destinação: a) a parcela de 5% (cinco por
cento) será deduzida para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por
cento) do capital social; b) a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, já
deduzida a parcela referida na alínea "a" acima, será distribuída aos acionistas a título de
dividendo mínimo obrigatório, ajustado na forma da Lei; e c) o saldo remanescente, após
atendida a disposição contida nos itens anteriores deste artigo, terá a destinação determi-
nada pela Assembléia Geral com base nas demonstrações financeiras, tudo conforme o
disposto no artigo 176, parágrafo 3º e 132, II da Lei nº 6.404/76, observadas as disposi-
ções contidas no artigo 134, parágrafo 4º da referida Lei. Parágrafo Primeiro: Caso o
saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembléia Geral deliberará
sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda,
na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. Parágrafo Segundo: O divi-
dendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído quando a Assembléia Geral
deliberar, sem oposição de qualquer dos acionistas presentes, pela distribuição de divi-
dendos em percentual inferior aos referidos 25% (vinte e cinco por cento) ou mesmo reten-
ção integral do lucro. Parágrafo Terceiro: A distribuição de dividendos não será obri-
gatória no exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembléia
Geral Ordinária não ser ela compatível com a situação financeira da Companhia. Artigo 20
-Salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral Ordinária, os dividendos serão
pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados e, em qualquer
caso, dentro do mesmo exercício social em que se realizar a referida Assembléia Geral.
CAPÍTULO OITAVO: DA LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO - Artigo
21 -A Companhia será liquidada, dissolvida ou extinta nos casos previstos em lei, sendo
a Assembléia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o
liquidante e, se for o caso, instalar o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegen-
do seus membros e fixando-lhes a respectiva remuneração. CAPÍTULO NONO: DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS E DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - Artigo 22 - Os casos
omissos serão regulados pela Lei nº 6.404/76 e pela legislação aplicável. Artigo 23 -
Todas as controvérsias resultantes deste Estatuto Social e suas disposições, da Lei das
S.A. e demais normas aplicáveis à Companhia, envolvendo a Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal, incluindo quaisquer questões relaciona-
das à existência, validade, eficácia ou término de quaisquer de suas disposições, deve ser,
obrigatória, exclusiva e definitivamente resolvida por meio de arbitragem, em caráter sigi-
loso, a ser instituída e processada de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara
de Mediação e Arbitragem - Associação Comercial do Paraná - ARBITAC ("ARBITAC")
("Regimento"). Artigo 24 - O tribunal arbitral será composto por três árbitros ("Tribunal
Arbitral"), nomeados da seguinte forma: (i) a Parte que solicitar a instauração do Tribunal
Arbitral nomeará um árbitro; (ii) a Parte ou Partes em face das quais o Tribunal Arbitral tiver
sido instaurado nomearão (em conjunto, se for mais do que uma Parte) outro árbitro; e (iii)
os dois árbitros desse modo nomeados nomearão, em conjunto, um terceiro, que atuará
como o Presidente do Tribunal Arbitral. Na hipótese de: (a) as Partes deixarem de nomear
seus respectivos árbitros; ou (b) os dois árbitros assim nomeados não chegarem a um
consenso com relação ao nome do terceiro árbitro no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da solicitação inicial de arbitragem; ou, ainda, (c) existirem vários demandantes e deman-
dados, sem que haja acordo com relação à formação do Tribunal Arbitral, então, o (s) árbitro
(s) não nomeado (s) pelas Partes e/ou o terceiro árbitro, conforme o caso, será (ão) nomeado
(s) pelo Presidente do Conselho Administrativo da ARBITAC. Artigo 25 - A arbitragem
será realizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, onde será proferida a sentença
arbitral. O idioma da arbitragem será o português, mas fica desde logo autorizada a presença
de um tradutor juramentado, se necessário. Artigo 26 - O Tribunal Arbitral estará obrigado
a decidir qualquer litígio observando a estrita aplicação da lei brasileira pertinente. Artigo
27 - A sentença arbitral será definitiva e vinculativa para as Partes, não estando sujeita à
homologação ou a qualquer recurso perante o Poder Judiciário. Como parte integrante da
sentença, o Tribunal Arbitral deve determinar a condenação da Parte vencida nos custos e
honorários advocatícios razoáveis. Artigo 28 - Sem prejuízo da validade desta cláusula
arbitral, as Partes elegem, com a exclusão de qualquer outro, o foro da Comarca de Curitiba,
Estado do Paraná, quando e se necessário, para fins exclusivos de obtenção de medidas
coercitivas ou procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou perma-
nente, como garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em curso entre as Partes e/
ou para garantir a existência e a eficácia do procedimento arbitral, cuja tramitação deverá correr
em segredo de justiça. Pinhais-PR, 16 de Dezembro de 2020. GRAFENO PARTICIPA-
ÇÕES S/A  - Eduardo Augusto Purin Schause e LYNX PARTICIPAÇÕES S/A - Walter
Alberto Mitt Schause. Arquivado na JUCEPAR sob o n° 20210074361 em 14/01/2021.

Data, hora, local: 1º.01.2021, 12hs, na sede da Companhia, Rua Ampélio Dionísio Zocchi, 154, 
Morumbi, CEP.: 05614-060, São Paulo/SP. Presenças: Presentes da totalidade dos acionistas 
subscritores, a saber: (i) Argos Magno de Paula Gregório, brasileiro, divorciado, empresário, 
RG 21.883.424-X SSP/SP, CPF/MF 182.456.038-99, residente e domiciliado em Santana de Parnaí-
ba/SP, com endereço na Alameda Cores da Mata, 1973, apartamento 64 Berilo, Tamboré, CEP 
06543-003; e (ii) André Luis Garbuglio, brasileiro, divorciado, empresário, RG 17.696.222-O 
SSP/SP, CPF/MF 184.624.298-38, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Estevão Baião, 
520, apartamento 213 A, Vila Congonhas, CEP.: 04624-000. Mesa: Presidente: Argos Magno de 
Paula Gregório; Secretário: André Luis Garbuglio. Convocação e Instalação: Os subscrito-
res foram convocados por meio de comunicação particular, dispensadas outras formalidades ten-
do em vista a presença da totalidade dos subscritores, na forma do artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76, 
fi cando então instalada a presente assembleia geral. Ordem do Dia: A Assembleia Geral tem por 
ordem do dia as seguintes matérias: (i) deliberar acerca da constituição da Trustfi nancial Con-
sultoria Empresarial e de Crédito S.A., uma sociedade anônima brasileira a ser regida de 
acordo com as leis do Brasil, com sede na Rua Ampélio Dionísio Zocchi, 154, Morumbi, CEP: 
05614-060, São Paulo/SP (doravante, a “Companhia”); (ii) discutir, decidir e votar o estatuto da 
Companhia; (iii) nomear a diretoria da Companhia e fi xar a sua remuneração; (iv) deliberar acer-
ca do funcionamento do conselho fi scal da Companhia. Considerações Preliminares: O presi-
dente verifi cou estar subscrita a totalidade das ações em que se divide o capital social da Compa-
nhia, em dinheiro, conforme os boletins de subscrição constantes do Anexo A e procedeu à leitu-
ra do recibo do depósito, no Banco do Brasil S.A., no montante de R$500,00, correspondente à in-
tegralização de 10% do preço de emissão das ações da Companhia, fi cando também tal recibo 
anexo à presente ata (Anexo B). Deliberações: Os subscritores deliberaram, à unanimidade e 
sem ressalvas: (i) aprovar o Estatuto Social da Companhia, o qual encontra-se apensado a presen-
te como Anexo C e, rubricado pelas partes, passa a ser parte integrante da presente; (ii) declarar 
constituída a Companhia; (iii) eleger para a Diretoria da Companhia, na forma do artigo 10 do Es-
tatuto Social, o Sr. Argos Magno de Paula Gregório, já qualifi cado, que atuará como Diretor 
Presidente da Companhia e o Sr. André Luis Garbuglio, já qualifi cado, que atuará como Diretor 
sem designação específi ca da Companhia, ambos com mandato até a AGO de 2024. Os Diretores 
declararam não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer as funções para as 
quais foram eleitos e serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse 
no livro de atas da diretoria no prazo legal. Ainda neste item da ordem do dia, fi xaram os acionis-
tas a remuneração dos Diretores em R$14.000,00 por ano; e (iv) não instalar o Conselho Fiscal da 
Companhia e, por fi m determinar à administração da Companhia que promova todos os atos ne-
cessários à sua constituição, notadamente o arquivamento e publicação de seus atos constituti-
vos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por to-
dos os presentes. São Paulo, 1º.01.2021. Mesa: Argos Magno de Paula Gregório - Presidente, An-
dré Luis Garbuglio - Secretário. Acionistas: Argos Magno de Paula Gregório e André Luis Garbu-
glio. Advogado: Bruna Nogueira - OAB/SP nº 384.102. JUCESP NIRE 3530056309-3 em 
14.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo A - Boletim de Subscrição: Identifi cação do Acionista Subscritor: Argos Magno 
de Paula Gregório, brasileiro, divorciado, empresário, RG 21.883.424-X SSP/SP, CPF/MF 
182.456.038-99, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, com endereço na Alameda 
Cores da Mata, 1973, apartamento 64 Berilo, Tamboré, CEP 06543-003, Tipo e Quantidade de 
Ações Subscritas: 2.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, Valor Subscrito R$: 
2.500,00, Valor Integralizado R$: 250,00 integralizados em dinheiro, neste ato. O montante 
remanescente do capital subscrito será integralizado em moeda corrente nacional até 31/12/2021. 
Argos Magno de Paula Gregório - Subscritor, Argos Magno de Paula Gregório - Presiden-
te, André Luís Garbuglio - Secretário. Identifi cação do Acionista Subscritor: André Luis 
Garbuglio, brasileiro, divorciado, empresário, RG 17.696.222-O SSP/SP, CPF/MF 184.624.298-38, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, Rua Estevão Baião, 520, apartamento 213 A, Vila Congo-
nhas, CEP.: 04624-000, Tipo e Quantidade de Ações Subscritas: 2.500 ações ordinárias nomi-
nativas, sem valor nominal, Valor Subscrito R$: 2.500,00, Valor Integralizado R$: 250,00 inte-
gralizados em dinheiro, neste ato. O montante remanescente do capital subscrito será integra-
lizado em moeda corrente nacional até 31/12/2021. André Luis Garbuglio - Subscritor, Argos 
Magno de Paula Gregório - Presidente, André Luís Garbuglio - Secretário.
Anexo C - Estatuto Social. Artigo 1º: A Companhia é uma sociedade anônima que girará sob a 
denominação de Trustfi nancial Consultoria Empresarial e de Crédito S.A. e será regida por 
este Estatuto Social e a legislação aplicável. Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Rua Am-
pélio Dionísio Zocchi, 154, Morumbi, CEP.: 05614-060, São Paulo/SP. Artigo 3º: A Companhia tem 
como objeto social as seguintes atividades: (i) consultoria em gestão empresarial, consultoria em 
soluções de crédito, exceto consultoria técnica específi ca; (ii) prestação de serviços de cobrança 
e tratamento de informações cadastrais; (iii) desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis; (iv) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
não customizáveis; e (v) atividades de recebimentos de depósitos e pagamentos de títulos como 
correspondente bancário sob contrato de instituições fi nanceiras. Artigo 4º: O prazo de duração 
da Companhia é indeterminado. Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 

parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, até 31.12.2021, é de R$5.000,00, dividi-
do em 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § único: Cada ação ordinária dá 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: Os acionistas reunir-se-ão em 
Assembleia Geral ordinariamente nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de 
cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convo-
cação, instalação e competências as disposições legais aplicáveis e este estatuto social. § 1º: A 
Assembleia Geral será presidida por um presidente escolhido pelos acionistas dentre os presen-
tes, que deverá convidar outro dentre os presentes para atuar como secretário. § 2º: Além das hi-
póteses previstas em lei, a Assembleia Geral poderá ser convocada por 2 diretores agindo em 
conjunto, mediante aviso com pelo menos 8 dias de antecedência, cujo aviso poderá ser dispen-
sado com a presença de todos os acionistas. Artigo 7º: As decisões da Assembleia Geral serão 
tomadas por acionistas representando a maioria do capital social, ressalvado o disposto no Arti-
go 8.º deste Estatuto e no § único a seguir. § único: Na hipótese de ser arquivado na Companhia 
acordo de acionistas, a Assembleia Geral observará o que a respeito dispuser referido acordo e 
não deverá reconhecer qualquer deliberação contrária às suas disposições. Artigo 8º: As seguin-
tes deliberações ou matérias dependerão do voto afi rmativo de acionistas reunidos em Assem-
bleia Geral e representando a pelos menos 75% do capital com direito a voto da Companhia: I - 
alteração deste estatuto social; II - resgate ou amortização de ações; III - destinação dos lucros 
e resultados da Companhia, distribuição a de dividendos, intermediários ou não, o pagamento de 
juros sobre capital próprio e alteração do dividendo obrigatório o previsto no Artigo 18; IV - alte-
ração nas preferências, vantagens e condições das ações ou classes existentes ou a criação de 
nova classe de ações; V - emissão de debêntures ou de bônus de subscrição; VI - A transforma-
ção da Companhia; VII- qualquer decisão relacionada à fusão, incorporação ou cisão da Compa-
nhia; VIII - qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação da Companhia; IX - aliena-
ção ou oneração de quaisquer bens do ativo imobilizado da Companhia; e Artigo 9º: A Companhia 
será administrada por uma Diretoria composta por 2 Diretores, eleitos e destituíveis a qualquer 
momento pela Assembleia Geral, sendo 1 dos diretores designado Diretor Presidente e o outro Di-
retor sem designação específi ca. § 1º: O mandato dos Diretores terá duração de 3 anos, permiti-
da a reeleição, fi cando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de seus manda-
tos. § 2º: No caso de vacância, a Assembleia Geral deverá se reunir em 15 dias, contados da data 
em que o cargo foi declarado vago, para eleger um novo Diretor, que deverá completar o manda-
to do Diretor substituído. Artigo 10: Observadas as disposições deste Estatuto Social, os Direto-
res serão investidos de todos os poderes de gerência e administração da Companhia e poderão 
realizar quaisquer operações dentro do curso normal dos negócios da Companhia. § Único: A 
Companhia não concederá avais, fi anças ou quaisquer outras garantias em benefício de terceiro. 
A concessão de avais, fi anças ou outras garantias pela Companhia em transações estranhas ao 
objeto social ou para garantir obrigações de seus acionistas é expressamente proibida e será nula 
de pleno direito. Artigo 11: A Companhia somente se vinculará mediante as assinaturas: (i) de 
quaisquer dos 2 Diretores, agindo isoladamente; ou (ii) de qualquer Diretor agindo em conjunto 
com um bastante procurador da Companhia, observados os limites estabelecidos na respectiva 
procuração; ou (iii) de 2 procuradores, agindo em conjunto e dentro dos limites estabelecidos nas 
respectivas procurações. Artigo 12: As procurações a serem emitidas pela Companhia serão 
sempre outorgadas por quaisquer 2 Diretores, agindo isoladamente, e estabelecerão os poderes 
do procurador e, salvo procurações para a representação da Companhia em processos judiciais e 
administrativos, terão o prazo máximo de 3 anos. Artigo 13: O Conselho Fiscal é um órgão não 
permanente e será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionista, nos termos da legisla-
ção aplicável. Artigo 14: Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal compor-se-á de 3 a 5 
membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral na forma da legis-
lação aplicável. Artigo 15: O Conselho Fiscal terá os poderes e as funções que lhe confere a Lei 
das Sociedades Anônimas. Artigo 16: O exercício social da Companhia encerrar-se-á no dia 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fi nal de cada exercício social serão levantados um balanço patrimonial 
e demais demonstrações fi nanceiras exigidas de acordo com as disposições legais pertinentes. 
§ 1º: Após as deduções previstas em lei, a Assembleia Geral deliberará sobre a distribuição dos 
lucros, mediante proposta da Diretoria e de opinião prévia do Conselho Fiscal, se instalado. § 2º: 
Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo obrigatório 
equivalente a 25% do lucro líquido do exercício. A Assembleia Geral poderá, no entanto, com o 
consentimento de todos os acionistas presentes, deliberar pela distribuição de um dividendo infe-
rior ao mínimo acima referido, ou mesmo pela retenção da totalidade do lucro. Artigo 17: Me-
diante deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá preparar balanços intermediários 
e distribuir dividendos com base nos mesmos de acordo com as disposições legais aplicáveis. 
Artigo 18: A Companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral, poderá pagar juros remu-
neratórios sobre o capital próprio, observada a legislação aplicável. Artigo 19: A Companhia de-
verá entrar em liquidação nos casos previstos em lei e a Assembleia Geral deverá nomear o li-
quidante. De acordo com as disposições legais aplicáveis, o Conselho Fiscal deverá funcionar 
durante esse período. Artigo 20: Os Acionistas elegem o foro central da comarca de São Paulo, 
SP, para dirimir todas as questões, controvérsias e litígios relacionados ou decorrentes do pre-
sente estatuto social, com exclusão de todos os demais, por mais privilegiados que sejam. Ad-
vogado: Bruna Nogueira - OAB/SP 384.102.

Trustfi nancial Consultoria Empresarial e de Crédito S.A. - (em constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição, Realizada em 1º.01.2021

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

WELLINGTON FRANCISCO DE BRITO SANTOS E DÉBORA ARAUJO PAIXÃO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADOR, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/05/1999, FILHO DE MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS E DE CACILDA APARECIDA DE BRITO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/11/2000, FILHA DE LUCAS DE SOUZA PAIXÃO E DE REGINA
SONIA ARAUJO PAIXÃO.

MARINHO JOSÉ DA SILVA E NEUZA VELOSO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, APOSENTADO, VIÚVO, NASCIDO EM PARIPIRANGA,
BA, NO DIA 18/06/1937, FILHO DE JOSE FLORENCIO DA SILVA E DE DOMINGAS FRANCISCA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO
LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM RECIFE, PE, NO DIA 17/05/1945, FILHA DE HERMENEGILDO JOSÉ DA SILVA E DE NATALIA VELOSO DOS SANTOS.

SIDNEI BERTINI DOS SANTOS E ADRIANA DE SOUSA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICOMECANICO, DIVORCIADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/12/1975, FILHO DE ANTONIO BERTINI DOS SANTOS E DE CLEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDAGOGA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/08/1986, FILHA DE CLAUDIO TAVARES DA SILVA E DE ROSELI DE SOUSA.

ELIZEU DEMARTINO E MARINETI GOMES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 09/07/1965, FILHO DE EMILIO DEMAR TINO NETO E DE MARIA SANTOS DEMARTINO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/07/1964, FILHA DE ALVARO GOMES DA SILVA E DE FLORIZA DOS SANTOS SILVA.

JEFFERSON MIQUELINO LIMA E FLÁVIA CORDEIRO DA  SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/05/1990, FILHO DE JOSEVALDO SUZARTE LIMA E DE MARIA JOSÉ MIQUELINO LIMA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/05/1998, FILHA DE NARCISO MENDES DA SILVA E DE ELISANGELA
CORDEIRO DA SILVA.

SILVANIO ODILON BEZERRA E HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ENCANADOR, DIVORCIADO, NASCIDO
EM MATA GRANDE, AL, NO DIA 18/01/1966, FILHO DE ODILON LOURENÇO BEZERRA E DE MARIA ADELIA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, VIÚVA, NASCIDA EM ARACI, BA, NO DIA 13/11/1987, FILHA DE JOÃO FELIX SANTOS DO NASCIMENTO E DE
JULITA SANTOS NASCIMENTO.

JEFFERSON LOPES REIMBERG E PATRICIA SILVA CRUZ. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 20/11/1992, FILHO DE HELIO DE LIMA REIMBERG E DE TERESINHA DAS DORES LOPRES REIMBERG. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/09/1993, FILHA DE LOURIVAL DIAS DA CRUZ E DE RAIMUNDA SILVA
CRUZ.

EMERSON DOS SANTOS COSTA E MARIA DE FÁTIMA VIEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 25/08/1975, FILHO DE EDIMIRÇO ELISEU DA COSTA E DE MARIA APARECIDA COSTA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CEDRO, PE, NO DIA 27/12/1979, FILHA DE RAIMUNDO VIEIRA LINHARES E DE MARIA ODETE DA SILVA.

JAAZIDIEL DE OLIVEIRA PEDROSO E LEYLANE COSTA DE ALMEIDA.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/05/1992, FILHO DE PAULO DONIZETI PEDROSO E DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/03/1995, FILHA DE SIDENEY DE ALMEIDA E DE
DARCI MOREIRA DA COSTA DE ALMEIDA.

JOSÉ ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS E ALESSANDRA PEREIRA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SERVIÇOS GERAIS, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/07/1982, FILHO DE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS E DE EDNEIA CARVALHO DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, , NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/06/1979, FILHA DE JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR E DE MARIA
DO CARMO PEREIRA.

RODRIGO PEREIRA NUNES E NATHALIA GARCIA LAVIOLA DE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO
EM IGUARACI, PE, NO DIA 29/05/1991, FILHO DE ANTONIO FAUSTINO NUNES E DE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA NUNES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/01/2003, FILHA DE EVERALDO LAVIOLA DE SOUZA E DE DILZETE GARCIA
SANTOS.

LUIZ GUSTAVO PECHINI DE JESUS E KELLY APARECIDA CARMARGO DE LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, FLORISTA, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/04/1988, FILHO DE SERGIO DE JESUS E DE RAQUEL PECHINI DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CUIDADORA DE CRIANÇAS, SOLTEIRA, NASCIDA EM EMBU-GUAÇU, SP, NO DIA 31/01/1994, FILHA DE JOÃO DUTRA DE LIMA E DE
MARLI CAMARGO.

JOSÉ HONORIO DA SILVA NETO E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/08/1973, FILHO DE JOSÉ MARIA DA SILVA E DE MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMPREGADA DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM OROBÓ, PE, NO DIA 13/05/1973, FILHA DE JOSÉ TRAVASSO DE OLIVEIRA E DE
REGINA MARIA DA SILVA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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Leilão de Arte – Gustavo
Augusto Magalhães  (Leiloeiro
Oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 18030 nos dias 04/02 às
19h e 06/02 às 13h.
WWW.gmleiloes.com.br  –
Alameda Piratinis 628 SP/SP (11)
9 4 4 3 5 - 0 6 4 2
diretoria@gmleiloes.com.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos au-
tos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0031162-58.2010. 
8.26.0100 (USUC 704)A Doutora Aline Aparecida de Miranda, 
MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro 
Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Luiz Gonzaga 
Pereira Lima, Semiramis Marx Pereira Lima, Marília Marx do 
Amaral, Herdeiros de Flavio Barbosa do Amaral,a saber:Maria 
Lucia do Amaral de Souza e Silva, Milton Mesquita de Souza e 
Silva; Lollia Azevedo Condorni Alcorta ou Lollia de Azevedo 
Marx, Danilo Araújo Queiroz, Leonardo Araújo Queiroz, 
Sulmar Ferreira, Francisco Gordilo,réus ausentes,incertos, 
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus 
cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que 
Sérgio dos Santos e Itamara de Oliveira Souza Araújo 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alfredo de Sá dos 
Santos,nº 14, esquina com a Rua Rafael Alves Casaes,nº26 
Vila Pedra Branca,22º Subdistrito Tucuruvi-São Paulo SP,com 
área de 218,92m², contribuinte nº127.286.0019-7,alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramen-
cionados para que,no prazo de 15(quinze)dias úteis,a fluir 
após o prazo de 20dias,contes-tem o feito.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.                       [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1047982-
57.2018.8.26.0100 ( U-649 )A Doutora Ana Claudia Dabus 
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO,do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casa-
dos forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fernando Ga-
briel Balcarce Klenquem, José Francisco Gentina, Romy 
Goerck Gentina Klenquem e Tatiana Marina Goerck Genti-
na ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declara-
ção de domínio do Box nº 83, localizado no 2º subsolo do 
Bloco 2 do Edifício Miguel Gassi,situado na Rua Dona Anto-
nia de Queiroz, 436, Consolação, São Paulo-SP, abrangen-
do 30,6242 m² de área construída e 12,1000 m² de área útil, 
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,1676% no terre-no, 
contribuinte nº 010.011.0399-8 (área maior), alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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.            [27,28] 

Cyrela Montblanc
Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 17.587.556/0001-29 - NIRE 35.300.459.369

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 04.11.2020, às 10 horas

CERTIDÃO: Certifico o registro na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº 

36.779/21-0 em 21/01/2021. Gisela Simiema 

Ceschin - Secretária Geral.

Brasilgrafi ca S/A Indústria e Comercio
CNPJ nº 61.192.696/0001-90 - NIRE nº 353000327-30

Ata da Reunião de Diretoria
Data/Hora/Local: 14/08/2020, às 11:00 horas, à Alameda Tocantins, 
490 a 560 - Barueri/SP. Presença: Totalidade dos membros da Dire-
toria. Mesa: Presidente - Nilo Cottini Filho; Secretário - Taide Cottini 
Salgado. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”, a) A altera-
ção da atividade do estabelecimento localizado no Centro Indus-
trial e Empresarial de Alphaville, Município de Barueri, na Alameda 
Tocantins, 679, CEP 06455-020, CNPJ nº 61.192.696/0002-70 e NIRE 
35.901.350.019, de depósito fechado para indústria, comércio, im-
portação e exportação de embalagens de cartolina e papel- cartão, 
material plástico e de outros substratos; de rótulos de papel e de 
outros substratos; composição gráfi ca; pesquisa e desenvolvimento 
de produtos; propaganda e publicidade e execução de outros ser-
viços gráfi cos. b) A distribuição de dividendos dos exercicios 2013 a 
2018, tal como faculta o §3º do artigo 202 da Lei 6.404/76 atualizada 
pela Lei 11.638/07. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, lavrou-se a presente ata que, achada conforme, foi assinada por 
todos presentes. Barueri/SP, 14/08/2020. (aa) Nilo Cottini Filho - Di-
retor Presidente, Taide Cottini Salgado - Diretora Superintendente, 
Nilo Cottini Neto - Diretor Industrial, Therezinha Cottini - Acionista. 
JUCESP nº 36.704/21-0 em 21/01/2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031078-31.2019.8.26.0001. A MM. Juíza de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro Regional I  Santana, Estado de São Paulo, Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da 
lei etc... FAZ SABER a MIL DECORAÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 46.124.145/0001-03 e EDSON MAGRI, RG 
3391752, CPF 048.476.018-15, que lhes foi proposta uma ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. 
COBRANÇA sob nº  1031078-31.2019.8.26.0001, ajuizada por MARCOS STISIN e LIDIA GRYNSZPAN DE STISTIN, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 36.760,73 (10/2019), devidamente corrigida, referente aos alugueres e 
encargos da locação vencidos de 01.05.2019 a 01.10.2019, bem como os que vencerem até a efetiva entrega das chaves 
do imóvel situado nesta Capital, todos acrescidos da multa moratória de 10%, juros de 1% ao mês e atualização 
monetária, referente à locação do imóvel constituído de um galpão de 450m², localizado à Rua Matias Ferrão, nº 20. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 17 de dezembro de 2020. 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 2ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-
6070/71/73 - São Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0053714-65.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO
RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TATIANE MARIA DE CASTRO, brasileira,
CPF 176.623.558-10, que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA movida por ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do art igo 513, §2º,  IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE a QUAN-
TIA de R$ 4.452,38(novembro/2020) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais , SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e honorár ios
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2020.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003675-77.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO UZUN DE ALMEIDA, Brasileiro, Solteiro, Contador, CPF 051.572.178-62, com 
endereço à Rua Antonio Duarte, 3621, Apto 52 - BL 6, São João Climaco, CEP 04244-010, São Paulo - SP, que nos 
Autos da Ação de Procedimento Comum, em fase de cumprimento de Sentença, tendo como corréus Edilene da Silva 
Guedes de Almeida e Outros, requerida por Jandira Bortolani, procedeu-se o bloqueio online em suas contas bancárias 
via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 609,84, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob pena de 
prosseguir a ação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2020. B 27 e 28/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias. Cumprimento de sentença (1028177-94.2013.8.26.0100). 
O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível – Foro Central Cível. Faz Saber a 
Baterias GM-Mendes Limitada, CNPJ 42.261.573/0001- 32, na pessoa de seu representante legal, 
que nos Autos do Cumprimento de sentença, requerida por Cia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP, procedeu-se o bloqueio online em sua conta bancária via sistema Bacen-Jud, 
no valor de R$ 1.145,99, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob pena de prosseguir 
a ação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o 

                  B 27 e 28/01

9ª Vara da Família e Sucessões 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ VALENTIN 
FONTES, REQUERIDO POR GENI DE LOURDES PEREIRA FONTES - PROCESSO Nº 1125169-10.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon 
Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a incapacidade 
para os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, de José Valentin Fontes, CPF 076.248.598-15, RG 04.348.513-3, 
casado, brasileiro, aposentado, nascido em 05 de dezembro de 1946, filho de Fabiano Fontes e Concheta Brambine Fontes, 
portador de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10. Nomeio curadora Geni de Lourdes Pereira 
Fontes, CPF 163.028.658-32, RG 04.303.918-2, brasileira, casada, do lar, mediante compromisso. Diante da existência de bens 
e rendimentos em nome do interditado, determino a prestação de contas pela curadora, de forma anual, em autos apartados. 
Serve esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil do Subdistrito competente, para 
que o Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento. Em obediência ao 
disposto no artigo 755, §3º, 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.                                                                            [27] 
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Grupo Oxxy Participações S.A.
CNPJ n° 26.960.255/0001-90 - NIRE 35.300.500.415

Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Eu, Humberto C. Cardoso, Diretor Presidente do Grupo Oxxy Participações S.A. (“Companhia“), convoco os acio-
nistas da Companhia a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 
2021, às 10:30, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda San-
tos, 705, 8º andar, Cerqueira César, CEP 01419-902, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a retifi cação e ratifi -
cação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) a retifi cação e ratifi cação da Ata da Assembleia Geral da Compa-
nhia datada de 10 de novembro de 2019; (iii) a ratifi cação da aprovação das contas dos administradores, dos Relatórios 
da Administração, dos Balanços Patrimoniais e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exer-
cícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; (iv) a apro-
vação das contas dos administradores, dos Relatórios da Administração, dos Balanços Patrimoniais e das demais Demons-
trações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (v) a destinação 
dos resultados apurados pela Companhia nos referidos exercícios sociais; (vi) a alteração da denominação da Compa-
nhia; (vii) a alteração do quórum mínimo para aprovação das matérias descritas no artigo 9º do Estatuto Social da Com-
panhia; (viii) a alteração da forma de outorga de procurações pela Companhia; (ix) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia; e (x) a autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se fi zerem necessários 
à fi el efetivação das deliberações tomadas. São Paulo, 22 de Janeiro de 2021. Humberto C. Cardoso - Diretor Presidente

4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1016005-07.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
OTACÍLIO MARÇAL DO CARMO, Brasileiro, Separado judicialmente, Mestre de Obras, RG 3.534.502,
CPF 565.282.058-68, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de José Betuel
Aguiar Wanderlei, objetivando a escritura definitiva do imóvel Lote 75, da quadra 09, no loteamento denominado
Parque Nossa senhora do Líbano, Localizado à Estrada de São Miguel, no Distrito de Ermelino Matarazzo,
São Paulo, SP, matrícula R.1/M.14497 do 12&o rdf; Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, adquirido
através de Contrato Particular de Compra e Venda datado em 18/12/1981. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo -SP. J - 23 e 27/01

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

RICARDO GOMES DE ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/08/1975, COSULTOR
SAP, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
MANOEL BEZERRA DE ASSUNÇÃO E DE MARIA JOSÉ GOMES DE ASSUNÇÃO; E MARIA ANGELA
DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/07/1978, TÉCNICA DE ENFERMAGEM,
NATURAL DE BEZERROS - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO
SEVERINO DOS SANTOS E DE JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS.

ANDRÉ LUIS DE PAIVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/08/1993, REPOSITOR DE FRIOS,
NATURAL DE FORTALEZA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARIA
DO SOCORRO FELIX DE PAIVA; E DANDARIA PINHEIRO LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 06/07/1992, OPERADORA DE CAIXA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO FERREIRA LIMA E DE MARIA PINHEIRO DE JESUS.

JOSÉ LUCIANO DE SOUZA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 19/03/1975, EMPRESÁRIO,
NATURAL DE SUMÉ - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE VICENTE
EMIDIO DE SOUZA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA; E ROSANGELA GONÇALVES, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 21/06/1984, EMPRESÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM TABOÃO DA SERRA - SP, FILHA DE CECILIA GONÇALVES.

FERNANDO BONIFÁCIO ALBERTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/02/1993, ANALISTA
DE PLANEJAMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE REGINALDO TADEU ALBERTO E DE ROSALINA CONCEIÇÃO BONIFÁCIO ALBERTO;
E DIANE DE CARVALHO FERNANDES PORTELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/09/
1992, ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE PEDRO BATISTA FERNANDES PORTELA E DE MÉRCIA DE
CARVALHO.

VITOR HUGO DA SILVA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/10/1995, FOTÓGRAFO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSELITO
DOS SANTOS E DE SANDRA MARA DA SILVA SANTOS; E VIVIANE NATALIA DE MORAES AZEVEDO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/04/1999, TATUADORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE FLAVIO CARNEIRO DE AZEVEDO E DE
ISABEL NATALIA DE MORAES AZEVEDO.

ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/10/1990,
COZINHEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA E DE EUNICE RENATA DE OLIVEIRA; E PRISCILA PEREIRA
BAPTISTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/06/1994, RECEPCIONISTA, NATURAL DE
SALVADOR - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ PEREIRA FILHO
E DE JOSELITA DOS SANTOS BAPTISTA.

ITALO SAMPAIO BATISTA DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/05/1995,
JARDINEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARCELO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA E DE SONIA SAMPAIO BATISTA; E IZABELLA
BARRETO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/07/2001, OPERADORA DE CAIXA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CICERO
SILVANO DA SILVA E DE ADRIANA BARRETO BRITO.

DOUGLAS MOREIRA GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/10/1988, MOTORISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SERGIO
LUIZ GOMES E DE MARLI MOREIRA DOS SANTOS GOMES; E MAYARA  PIMENTEL CREDIDIO
TURANO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/03/1993, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE PAULO HENRIQUE TURANO E DE
MERCIA MARIA PIMENTEL CREDIDIO.

LEANDRO LUIZ JOVENTINO SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/02/1988, ANALISTA
DE MANUTENÇÃO DE OBRAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ADISIO JOVENTINO SOUZA E DE TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA;
E NATÁLIA PASTOR SOARES DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/12/1995,
VENDEDORA INTERNA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE RICARDO SOARES DA CONCEIÇÃO E DE CREUZA PASTOR SOARES DA
CONCEIÇÃO.

GENILSON VIEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/12/1995, ATENDENTE,
NATURAL DE CORURIPE - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE CÍCERO
VIEIRA DA SILVA E DE LUCIENE FRANCISCO DOS SANTOS; E ARLETE ARAUJO LOPES, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/07/1993, DIARISTA, NATURAL DE BARRA DO CHOÇA - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALOISIO DE JESUS LOPES E DE EUFLAUZINA
ARAUJO LOPES.

FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/04/
1987, ADMINISTRADOR DE OBRAS, NATURAL DE ICÓ - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ EDMILSON RODRIGUES E DE DEUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS
RODRIGUES; E AITANA FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/11/
1986, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE MARACÁS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E DE CARMOSINA GURUNGA DOS
SANTOS.

RAFAEL GALVÃO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 07/09/1983, ATUARIO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MILTON
RENATO GALVÃO DE OLIVEIRA E DE ROSA LYDIA VENTURELLI GALVÃO DE OLIVEIRA; E PRISCILA
DOS SANTOS SOARES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/10/1989, SECURITÁRIA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CARLOS ANTONIO
SOARES E DE CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS SOARES.

WILLIAM SOUZA DE LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/12/1991, SEGURANÇA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO
SILVA DE LIMA E DE MARIALVA SOUZA CARDOSO; E AMANDA SOUZA BARRETO, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/10/1997, AUXILIAR ODONTOLÓGICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE DELANO DOS ANJOS BARRETO E DE
CAMILA ALVES DE SOUZA.

SILVÉRIO AFONSO CARDOZO, BRASILEIRO, VIÚVO, NASCIDO AOS 20/06/1969, INSPETOR
OPERACIONAL, NATURAL DE BORRAZÓPOLIS - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE BENEDITO AFONSO E DE JOANA CARDOZO AFONSO; E FABIANA  DE OLIVEIRA ,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/10/1978, ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ERMEZINA DE OLIVEIRA.

MARCELO DOS REIS FIALHO GOUVÊIA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 12/11/1980,
ANALISTA DE CRÉDITO, NATURAL DE VIÇOSA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ FIALHO DE GOUVÊIA E DE MARIA APARECIDA DOS REIS GOUVÊIA; E LUCIANA
DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/02/1983, COSTUREIRA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ MARIA DA SILVA E
DE LEONOR MARIA DA SILVA.

WILLYAM OLIVEIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/11/2000, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE ANDRE ALVES DOS SANTOS E DE ISLENE OLIVEIRA DE SOUZA; E LORRAYNE
GONÇALVES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/09/2001, DO LAR, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO JOSE DA SILVA
E DE SILVIA GONÇALVES DA SILVA.

DANIEL DIONISIO DE CARVALHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/02/1997, ASSISTENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO ROQUE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE DIONISIO DOMINGOS DE CARVALHO E DE SINEIDE MARIA DE CARVALHO; E RAQUEL
DE JESUS ARRUDA FIDELES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/07/1996, ESTETICISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JORGE
DE JESUS FIDELES E DE IVANILZA ARRUDA DA SILVA FIDELES.

BRUNO LEONARDO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/12/1989, AUXILIAR DE
EXPEDIÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SIDELIA DA SILVA; E KAREN ELISA BARBOSA RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 19/03/1997, DO LAR, NATURAL DE SÃO ROQUE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MOISES GOMES RODRIGUES E DE ELIANA OLIVEIRA BARBOSA.

ROGÉRIO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/05/1999,
VENDEDOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ROGÉRIO VIEIRA DA ROCHA E DE CLEMILDA CORDEIRO DE LIMA; E ELISA REGINA
DOS SANTOS MINO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/08/1999, TÉCNICA DE
ENFERMAGEM, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EMILIO JOSÉ CARLOS MINO E DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MINO.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002834-05.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Lotz Refeições Ltda, na pessoa de seu representante legal, Cnpj nº 60.699.279/0001-75 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de M Politi Comércio e Administração Ltda., 
tendo como corréus João Paulo da Cruz e outros, objetivando que os réus outorguem a requerente a Escritura 

 
nº 1984, da Rua Costa Barros, integrante do empreendimento denominado Residencial Portal da Vila Prudente, situada 
no 26º Subdistrito de Vila Prudente, objeto da Matrícula 123.717 do 6º CRI/SP, sob pena de adjudicação compulsória. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Toyoo 
Miyake, REQUERIDO POR Mauricio Hiroshi Miyake - PROCESSO Nº 1014304-85.2017.8.26.0003. O MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,  
Dr. DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/03/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
TOYOO MIYAKE, CPF 297.701.578-72, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
Causa da interdição: comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir desejos e necessidade. 
Limites da curatela: limitação tão somente para os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e 
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Nomeando-se como CURADOR, em caráter 
DEFINITIVO, o Sr. Mauricio Hiroshi Miyake. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1007159-10.2019.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D Angelo,  
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Alex Bolandin Camargo, 
CPF 703.159.772-21, que Companhia de Empreendimentos São Paulo, ajuizou uma Ação de Despejo com 
Pedido de Tutela Antecipada, objetivando declarar extinta a relação ex locato, com a consequente retomada 

 
São Paulo/SP, condenando o requerido ao pagamento de R$ 161.908,44 (fev/2019), referente a multa prevista 
por infração contratual, corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas, honorários e 

os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial  
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018231-13.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAX-VELOX HOUSE COMERCIO 
E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 10.910.690/0001-70, com endereço à Rua Pinheiro de Ulhôa Cintra, 755, Jardim Popular,  
CEP 03673-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade  
de São Paulo S.A., alegando em síntese: condenar a ré ao pagamento de R$21.507,31 (agosto/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, 
referente ao inadimplemento do Termo de Ocorrência de Irregularidade n° 8076348, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais 

pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações  
de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Encontrando se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,  

resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2020.                          B 27 e 28/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009318-57.2018.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto 
Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Leo Cesar Martinengo, CPF 234.663.788-26, 
que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 159.496,14 
(02.03.2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento da operação de 
empréstimo pessoal (contrato nº 3.617.069). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação 

e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das 
custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2020.      B 27 e 28/01

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 1036125-53.2014.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 
29ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Silva & Habitzreiter Ltda, CNPJ 08.631.617/0001-17, na pessoa de seu 

nos autos da ação de Execução de Títulos Extrajudicial, tendo como corréus Elizangela Cristina da Silva (CPF/MF n° 033.796.449-19), 
Olívio Habitzreiter (CPF/MF n° 340.575.440-20) e Iracilde Habitzreiter (CPF/MF n° 031.450.239-42), requerida por Dow Agrosciences 
Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda (CNPJ nº 08.636.452/0001-76), procedeu-se a penhora dos direitos decorrentes do contrato de 

 
(CPF/MF n° 033.796.449-19) com a Caixa Econômica Federal (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04). Estando os executados em lugar 

sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS.            B 27 e 28/01

Oliveira Trust Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.310.054/0001-77 - NIRE JUCESP 353.0033020-0

Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
de Acionistas Realizada em 30 de Abril de 2020

Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Joaquim Floriano, nº 1052, Itaim
Bibi. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações tomadas por unanimidade em Assembleia Geral Ordinária:
foi aprovado: (1) Em relação ao exercício findo em 31/12/2019 (a) aprovado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações Financeiras; (b) face à apuração de prejuízo no exercício, não haverá distribuição de dividendos. (2) aprovada a
reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, cujo mandato se estenderá até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos na
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2023, podendo haver reeleição, a saber: Mauro Sergio de Oliveira, 
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n° 02.542.511-7, expedida pelo DETRAN-RJ em 10/10/2005, inscrito
no CPF sob nº 197.460.087-49; Cesar Reinaldo Leal Pinto, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº
20870-1, expedida pelo CRE - 1ª região em 10/04/96, inscrito no CPF sob n° 371.893.797-20. Em seguida, os Diretores reeleitos
desde já declararam que não estão incursos em qualquer crime que os impeça de exercer atividades mercantis, expressam sua
concordância com as suas nomeações, posse e exercício do cargo para o qual foram nomeados, mediante assinatura de Termo de
Posse no livro de atas da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (3) fixar a remuneração mensal para cada um dos
Diretores em 1 salário mínimo federal vigente, até o encerramento de seu mandato. Arquivada na JUCESP em 07/12/2020 sob o nº
521.083/20-5, Secretária Geral - Gisela Simiema Ceschin e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.
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Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. 
CNPJ/ME nº 13.223.975/0001-20 - NIRE/SP 35 3 0049534 9. 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 09 de julho de 2020, às 10h00, na sede social da Companhia, na 
cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, 14º andar, Edifício Canopus - Torre 
Norte, bairro Tamboré, CEP: 06.460-000. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do 
edital de convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da 
Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de 
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Gabriela Susana Ortiz de Rozas; Secretária: Raquel 
Quaresma de Lima. 4. Ordem do Dia: (1) reduzir o capital social da Companhia para restituição aos 
acionistas; (2) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e consolidar o Estatuto Social, em caso 
de aprovação da matéria elencada no item (1) acima; e (3) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos 
necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 5. Deliberações: 
Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, a 
Acionista autorizou a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da 
Lei nº 6.404/76 e, deliberou: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Companhia excessivo, nos termos 
do artigo 173 da Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”), de R$ 1.142.000.000,00 (um bilhão, cento e 
quarenta e dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, para R$192.000.000,00 (cento e 
noventa e dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, configurando uma redução, 
portanto, no montante de R$950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais), mediante a 
restituição de capital à única Acionista da Companhia e sem o cancelamento de quaisquer ações 
representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações do 
capital social da Companhia. 5.1.1. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no 
presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 
173 da LSA; 5.1.2. Registrar, em face do que dispõe o artigo 174 da LSA, que a eficácia da deliberação 
de restituição de parte do capital social à única Acionistas fica condicionada ao cumprimento das 
seguintes condições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo; e (ii) conclusão do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da publicação desta ata. Transcorrido o referido prazo sem que tenha sido apresentada pelos 
credores quirografários oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do 
pagamento e/ou depósito judicial, a presente ata será levada a registro perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Fica autorizado que o pagamento do valor correspondente à restituição do capital 
seja efetuado em moeda corrente nacional. 5.2. Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, conforme abaixo transcrito: “Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º. O Capital 
Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$192.000.000,00 (cento e noventa e 
dois milhões de reais), dividido em 1.142.000.000 (um bilhão, cento e quarenta e duas milhões) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, refletindo as alterações promovidas em virtude do disposto no item 5.2 acima, que passará 
a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 5.4. Autorizar a Diretoria a praticar os atos 
necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelo Acionista, que constitui o quórum 
necessário para a aprovação das deliberações. Barueri-SP, 09 de julho de 2020. Mesa: Gabriela Susana 
Ortiz de Rozas, Presidente da Mesa; Raquel Quaresma de Lima, Secretária da Mesa. Acionista: Caixa 
Seguros Holding S.A. Diretor Presidente: Laurent Pierre Jean François Jumelle, e Diretor Financeiro: 
Maximiliano Alejandro Villanueva. Protocolo JUCESP nº 2.024.267/20-8. Registro JUCESP nº 299/21-2, 
em 04/01/2021. Gisela Simiema Ceschin, Secretária-Geral.

Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. 
CNPJ/ME nº 13.223.975/0001-20 - NIRE/SP 35 3 0049534 9. 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 26 de Maio de 2020
1. Data, Local e Hora: Realizada eletronicamente aos 26 dias do mês de maio de 2020, às 11h.  
2. Convocação: Convocada através de carta datada de 21 de maio 2020, subscrita pela Presidente do 
Conselho de Administração, Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas. 3. Presença: Presentes a  
Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas e os Srs. Maximiliano Alejandro Villanueva, Grégoire Marie 
Laurent Saint Gal de Pons, Hebert Luiz Gomide Filho e Domingos Alves da Cunha Filho, tendo-se 
verificado, portanto, o quórum de instalação e aprovação. 4. Mesa: Presidente: Gabriela Susana Ortiz 
de Rozas e Secretária: Raquel Quaresma de Lima. 5. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os 
assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue:  
5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião do conselho de administração em forma 
de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovação da individualização das 
remunerações dos Administradores para o exercício de 2020: Os Conselheiros, por unanimidade, 
aprovaram a proposta da Administração para individualização da remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020, a qual fica arquivada na sede da 
Companhia. 5.3. Reeleição de Diretor: os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a reeleição do  
Sr. Rodrigo Passadore Costantino, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, securitário, 
portador do RG nº 23.173.977-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 252.400.708-14, residente e 
domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba/SP, com endereço comercial na Cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, 14ª andar, Edifício Canopus - Torre Norte, bairro 
Tamboré, CEP: 06.460-000, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, com mandato de 3 (três) 
anos, ou seja, até o dia 26 de maio de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento de que o Diretor 
ora eleito preenche as condições previstas na legislação em vigor, sendo que o mesmo declarou não 
estar impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter sido condenado a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O Diretor eleito será 
empossado em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que à mesma foi 
dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na Resolução Normativa da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar nº 11, de 2002 e na Lei n° 6.404/76 e suas alterações, bem como das demais 
disposições legais aplicáveis. O Diretor eleito apresentou neste ato o Termo de Responsabilidade 
previsto na referida RN ANS nº 11/2002 e que passa a ser parte integrante da presente ata. O Diretor 
ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, 
seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os seus efeitos, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade, na forma do artigo 1.011, §1º do Código Civil Brasileiro. Em face de todo o 
exposto, a atual composição da Diretoria Executiva, passa a ser: Diretora Presidente - Gabriela Susana 
Ortiz de Rozas; Diretor Superintendente - Rodrigo Passadore Costantino; e Diretor Operacional - vago. 
5.4. Consignar que os Conselheiros tomaram conhecimento sobre (i) informações de mercado até 
setembro de 2019; (ii) indicadores operacionais até abril de 2020; e (iii) resultados até abril de 2020. 5.5. 
Os Conselheiros também foram informados sobre o andamento dos cancelamentos dos contratos e a 
estratégia para administração do contencioso relacionado ao encerramento da carteira. 5.6. Autorizar a 
Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das 
deliberações aprovadas neste ato. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente  
ata foi lavrada, aprovada e assinada pelos Conselheiros. Barueri-SP, 26 de maio de 2020. Mesa: 
Gabriela Susana Ortiz de Rozas (Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração); 
Maximiliano Alejandro Villanueva (Membro do Conselho de Administração); Grégoire M. L. Saint Gal  
de Pons (Membro do Conselho de Administração); Hebert Luiz Gomide Filho (Membro do Conselho de 
Administração); Domingos Alves da Cunha Filho (Membro do Conselho de Administração);  
e Raquel Quaresma de Lima (Secretária da Reunião). Protocolo JUCESP nº 2.024.271/20-0.  
Registro JUCESP nº 300/21-4 em 04/01/2021. Gisela Simiema Ceschin, Secretária-Geral.

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL
CNPJ/ME nº 92.751.213/0001-73. NIRE nº 43300006123

Ata nº 218 Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 27 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de abril de 2020, às 17h, na sede social da Companhia, na Rua 
General Câmara, 230 - 11º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 
90010-230. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação nos 
termos do §4º do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença das Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 
Presentes ainda, o Sr. Renato Wolf Pedroso, Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Marcelo Luis 
Teixeira Santos, representante da PWC Auditores Independentes. 3. Mesa: Presidente: Sr. Camilo 
Godoy; Secretária: Raquel Quaresma de Lima. 4. Ordem do Dia: I) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) 
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (2) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos; II) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (3) deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 
2020; (4) ratificar a composição da atual Diretoria Executiva; (5) deliberar a alteração do endereço da 
sede da Companhia, alterando-se o artigo 2º do Estatuto Social; (6) deliberar a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, caso haja a aprovação do item (5) acima; e (7) deliberar sobre a 
alteração dos jornais em que as publicações oficiais da Companhia são realizadas, caso haja a 
aprovação do item (5) acima. 5. Deliberações: Constatada a presença do Diretor Presidente da 
Companhia e do representante dos Auditores Independentes, após o exame e discussão das matérias 
constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as Acionistas presentes autorizaram a 
lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6404/76 
e, deliberou: I - Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Aprovar, por unanimidade dos presentes, as 
contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do 
parecer dos auditores independentes, as quais foram publicados no “Diário Oficial da Indústria e 
Comércio” e no “Jornal do Comércio” no dia 28 de fevereiro de 2020, nas páginas 48 a 52 e 3-B a 7-B, 
respectivamente. 5.2. Aprovar, sem restrição ou ressalvas, a proposta da administração para a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, da seguinte forma: 
(i) pagamento e distribuição da parcela de até R$ 742.879,68 (setecentos e quarenta de dois mil, 
oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a título de participação nos resultados aos 
empregados, (ii) do Lucro Líquido auferido no valor de R$ 15.119.937,21 (quinze milhões, cento e 
dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), (a) destinar o valor de R$ 
755.996,86 (setecentos e cinquenta e cinto mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis 
centavos) para a constituição da Reserva Legal, (b) proceder ao pagamento a título de Dividendos, a 
importância de R$ 7.181.970,17 (sete milhões, cento e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e 
dezessete centavos), equivalentes a R$ 0,00557 (cinco milésimos de real) por ação, equivalentes a 
50% (cinquenta por cento) do lucro líquido ajustado e (iii) do saldo remanescente no valor de R$ 
7.181.970,18 (sete milhões, cento e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e dezoito centavos) 
destinar à constituição de Outras Reservas de Lucro. 5.2.1 Os Acionistas solicitaram que a 
Administração avalie, no decorrer do ano, uma proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia 
Geral de distribuição de dividendos intercorrentes e/ou intercalares da Companhia após a apuração dos 
efeitos da crise do COVID-19. II - Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.3. Aprovar a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 no montante anual 
global de até R$ 3.627.312,00 (três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e doze reais). O 
Conselho de Administração alocará e individualizará a remuneração de cada um dos membros da 
administração da Companhia. 5.4. Ratificar, a atual composição da Diretoria Executiva, tendo sido o Sr. 
Renato Wolf Pedroso eleito para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Fernando Gonçalves de Moraes 
eleito para o cargo de Diretor Financeiro, e o Sr. João Paulo Mirosvick eleito para o cargo de Diretor 
Operacional por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2019. 5.5. 
Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, da Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, na Rua General Câmara, nº 230 - 7º ao 11º andares, Centro, CEP 90010-230, para a 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105, 7° 
andar, conjunto 72, torre 4, Edifício Berrini One, Cidade Monções, CEP 04571-900. 5.6. Em razão da 
alteração deliberada no item 5.5 acima, aprovar a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, de forma que o referido artigo passará a vigorar com a seguinte redação: “Título I - 
Denominação, Sede, Foro, Objeto E Duração (...) Artigo 2º - A Companhia terá sede e foro na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105, 7° andar, 
conjunto 72, torre 4, Edifício Berrini One, Cidade Monções, CEP 04571-900, sendo facultada, na 
medida dos interesses da Companhia, transferir e mudar o endereço da sede, instalar ou suprimir 
departamentos, sucursais, agências, filiais, escritórios e representações, em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior, obedecidas às normais legais e regulamentos vigentes. Parágrafo Único - Fica 
eleito o foro da Comarca da São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou controvérsias, decorrentes do presente Estatuto Social.” 
5.7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a exclusão do Artigo 28, refletindo 
as alterações promovidas em virtude do disposto no item 5.6 acima, que passará a vigorar com a 
redação constante do Anexo I à presente ata. 5.8. Aprovar a alteração dos jornais utilizados para as 
publicações legais da Companhia, passando-se a utilizar o Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOESP) e no Jornal “O Dia SP”, em razão da alteração deliberada no item 5.5 acima. 5.9. Autorizar a 
Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários à implementação e formalização das 
deliberações aprovadas neste ato. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata lida, conferida 
e assinada pelas Acionistas presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das 
deliberações. Porto Alegre - RS, 27 de abril de 2020. Mesa: Camilo Godoy (Presidente da Mesa); 
Raquel Quaresma de Lima (Secretária da Mesa); Acionistas: Caixa Seguros Participações Securitárias 
Ltda. (Diretora, Gabriela Susana Ortiz de Rozas); Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda. 
(Diretor, Maximiliano Alejandro Villanueva) e (Diretor, José Lopes Coelho). Protocolo JUCESP nº 
0.955.776/20-0. Registro JUCESP nº 3530056104-0, em 11/12/2020. Gisela Simiema Ceschin, 
Secretária-Geral.

CONSTECCA CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ 46.568.770/0001-36 - NIRE 35300104749

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021
1. Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.656, 2º andar, conjunto D, Sala 1, Jardim 
Paulistano, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-00, no dia 20 de janeiro de 2021, às 10:00 horas. 2. Mesa: Assumiu os trabalhos a 
Sra. Janet Meyre Bego Stecca (“Presidente”), que convidou a mim, Ana Maria de Sousa, para secretariar (“Secretária”). 3. Presença: Presente 
a totalidade dos acionistas, dispensada a convocação e respectivas publicações, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Colocado em pauta o único item da Ordem do Dia, 
os acionistas aprovaram, por unanimidade, a redução do capital social de R$ 134.043.543,53 (cento e trinta e quatro milhões, quarenta e três 
mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), para R$ 79.640.685,49 (setenta e nove milhões, seiscentos e quarenta mil, 
seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), mediante o cancelamento de 539.818 (quinhentas e trinta e nove mil, oitocentas 
e dezoito) ações ordinárias e restituição do valor das ações proporcionalmente a participação de cada acionista, por reconhecerem que o valor 
de R$ 54.402.858,04 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), totalmente 
integralizado, é excessivo em relação ao objeto social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/1976. A presente redução do capital 
social da Companhia se tornará efetiva, após o decurso do prazo previsto no artigo 174 da Lei nº 6.404/1976. Cumpridas as formalidades legais, os 
acionistas desde já aprovam a nova redação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 
5º O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 79.640.685,49 (setenta e nove milhões, seiscentos e 
quarenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) representado por 790.243 (setecentas e noventa mil, duzentas e quarenta 
e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 6. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma de sumário, que após Iida e achada conforme, foi assinada por mim, Secretária, pela Presidente e pelos acionistas presentes, 
que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do § 2º artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Presidente: Janet Meyre Bega 
Stecca. Secretária: Ana Maria de Sousa. Acionistas presentes, detentores de 100% do capital social da Companhia: Espólio de Oswaldo José Stecca e 
Janet Meyre Bego Stecca. São Paulo, 20 de janeiro de 2021. Janet Meyre Bego Stecca - Presidente; Ana Maria de Sousa - Secretária.

Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A.
CNPJ/MF 32.578.582/0001-84 - NIRE 35300530756
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Artigo130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Hora, Data e Local: Realizada às 13:30h do dia 20 (vinte) do mês de outubro de 2020, na sede social 
da Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, 
Torre C - Crystal, 5º andar, conjunto 504, sala 2, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, Cep 04794-000. 
Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do 
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretária: Andréa Mazzaro Carlos 
de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberação: Eleição do Diretor Executivo de Projetos. Foi aprovada, 
por unanimidade dos acionistas, a eleição do Sr. Dayron Esteban Urrego Moreno, colombiano, casado, 
engenheiro eletricista, portador da carteira de registro nacional migratório CRNM F299220C, inscrito no 
CPF/ME sob o n° 716.533.071-29, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com domicílio profissional 
na Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, 
Cep 04794-000, para o cargo de Diretor Executivo de Projetos da Companhia, com efeitos a partir de 
03 de novembro de 2020. O novo Diretor tomará posse mediante assinatura de termo específico lavrado 
no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, que, juntamente com a declaração de 
desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. Sendo assim, a Diretoria da 
Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 30 de abril de 2023: Diretor 
Presidente - Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 
16.153.495-8-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 073.912.968-64; Diretora Executiva de Operações 
- Gabriela Desirê Olímpio Pereira, brasileira, divorciada, engenheira eletricista, portadora da cédula 
de identidade RG n° 126788702-DICRJ e inscrita no CPF/ME sob o n° 422.501,023-68; Diretor Executivo 
de Finanças - Alessandro Gregori Filho, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de 
identidade RG n° 29.633.305-0-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n° 286.054.178-03; Diretora Executiva 
de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios - Silvia Diniz Wada, brasileira, solteira, economista, 
portadora da Cédula de Identidade RG n° 32.868.008-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n° 
294.546.498-50, e Diretor Executivo de Projetos - Dayron Esteban Urrego Moreno, colombiano, 
casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de registro nacional migratório CRNM F299220C, 
inscrito no CPF/ME sob o n° 716.533.071-29, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Torre C - Crystal, 7º 
andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, Cep 04794-000. 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 pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Rui Chammas e Alessandro Gregori Filho) e Rui Chammas. 
São Paulo, 20 de outubro de 2020. Atesto que a deliberação acima é cópia fiel da ata lavrada no Livro 
de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP
nº 544.161/20-8 em 21/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Jaguar 9 S.A.
CNPJ/MF 32.318.903/0001-01 - NIRE 35300529898
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Hora, Data e Local: Realizada às 14h do dia 20 (vinte) do mês de outubro de 2020, na sede social da 
Interligação Elétrica Jaguar 9 S.A. (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 
Torre C - Crystal, 6º andar, conjunto 601, sala 2, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. 
Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do 
Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos 
de Vincenti. Ordem do Dia e Deliberação: Eleição do Diretor Executivo de Projetos. Foi aprovada, 
por unanimidade dos acionistas, a eleição do Sr. Dayron Esteban Urrego Moreno, colombiano, casado, 
engenheiro eletricista, portador da carteira de registro nacional migratório CRNM F299220C, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 716.533.071-29, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com domicílio profissional 
na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, 
CEP 04794-000, para o cargo de Diretor Executivo de Projetos da Companhia, com efeitos a partir de 
03 de novembro de 2020. O novo Diretor tomará posse mediante assinatura de termo específico lavrado 
no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, que, juntamente com a declaração de 
desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. Sendo assim, a Diretoria da 
Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 30 de abril de 2023: Diretor 
Presidente - Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 16.153.495-8-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64; Diretora Executiva de 
Operações - Gabriela Desirê Olímpio Pereira, brasileira, divorciada, engenheira eletricista, portadora 
da cédula de identidade RG nº 126788702-DICRJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 422.501.023-68; Diretor 
Executivo de Finanças - Alessandro Gregori Filho, brasileiro, casado, economista, portador da cédula 
de identidade RG nº 29.633.305-0-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 286.054.178-03; Diretora 
Executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios - Silvia Diniz Wada, brasileira, solteira, 
economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.868.008-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob 
o nº 294.546.498-50, e Diretor Executivo de Projetos - Dayron Esteban Urrego Moreno, colombiano, 
casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de registro nacional migratório CRNM F299220C, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 716.533.071-29, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º 
andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. 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 pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Rui Chammas e Alessandro Gregori Filho) e Rui Chammas. 
São Paulo, 20 de outubro de 2020. Atesto que a deliberação acima é cópia fiel da ata lavrada no Livro 
de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. JUCESP
nº 544.164/20-9 em 21/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 19ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas nº 915/917 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
21716155, São Paulo-SP - E-mail: sp19cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 0045988-40.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a
JEFFERSON GILBERTO DE SOUZA TAVEIRA - ME, CNPJ11.514.889/0001-41
que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movida por ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 523, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL,para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$3.840,61 (dezem-
bro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independente-
mente de penhora ou nova intimação,  apresente, nos próprios autos, sua
IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.
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Esporte
Jornal O DIA SP

Azulim/Gabarito/Uberlândia e
Sesi-SP duelam nesta quarta-feira

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2021

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

Superliga Banco do Brasil 20/21

Azulim/Gabarito/Uberlândia jogará em casa

O Azulim/Gabarito/Uberlân-
dia (MG) e o Sesi-SP estarão
frente a frente nesta quarta-feira
(27) pela quarta rodada do retur-
no da Superliga Banco Do Brasil
20/21 masculina de vôlei. O time
mineiro jogará com a equipe pau-
lista, às 19h, no ginásio do Sabi-
azinho, em Uberlândia (MG). O
SporTV 2 transmitirá ao vivo.

Na classificação geral, o Azu-
lim/Gabarito/Uberlândia aparece
em quinto lugar, com 18 pontos (seis
vitórias e oito derrotas). O Sesi-SP
é o 11º colocado, com 12 pontos
(quatro resultados positivos e 10
negativos). No primeiro turno, o
time mineiro levou a melhor sobre
a equipe paulista por 3 sets a 0.

Para o treinador do Azulim/
Gabarito/Uberlândia, Manoel
Honorato, o time mineiro e a
equipe paulista têm tudo para fa-
zer um grande jogo.

“É uma partida difícil. As duas
equipes estão vindo de derrotas.

O Sesi-SP perdeu para Caramu-
ru Vôlei e nós para Montes Cla-
ros. Acredito que vamos preci-
sar de muita inteligência emoci-
onal em quadra. O Sesi-SP tem
uma grande equipe e, apesar de
já termos vencido eles no pri-

meiro turno, as parciais foram
muito apertadas e qualquer um
dos times poderia ter vencido
aquele jogo. Sabemos que é um
duelo equilibrado e a expectati-
va é de fazer um grande confron-
to”, analisou Manoel Honorato.

No Sesi-SP, o treinador Mar-
celo Negrão espera um jogo
equilibrado contra o Azulim/Ga-
barito/Uberlândia e pede con-
centração para o grupo paulista.

Outros jogos
Também nesta quarta-feira

acontecerão outras três partidas
pela quarta rodada do returno
com transmissão ao vivo do Ca-
nal Vôlei Brasil. O Pacaembu
Ribeirão (SP) jogará com o Mon-
tes Claros América Vôlei (MG),
às 17h, no ginásio Cava do Bos-
que, em Ribeirão Preto (SP).

Na sequência, às 20h, dois
confrontos. A Apan/Eleva/Blu-
menau (SC) terá pela frente o
Vedacit Vôlei Guarulhos (SP), às
20h, no ginásio Sebastião Cruz,
em Blumenau (SC), e o Vôlei
UM Itapetininga (SP) medirá
forças com o Caramuru Vôlei
(PR), no ginásio Ayrton Senna da
Silva, em Itapetininga (SP).
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Júlia Ayoub destaca programa para
jovens mulheres da FIA: “Superou

todas as minhas expectativas”

Abertura do Light está confirmada
para dia 29 de janeiro

Júlia Ayoub

O FIA Girls On Track – Ri-
sing Stars, programa de desen-
volvimento que busca incluir
jovens mulheres no esporte a
motor ,  teve sua vencedora
anunciada na tarde da última

sexta-feira (22) após contar
com uma seleção entre 70 pi-
lotas. As quatro finalistas, den-
tre as quais estava a brasileira
Júlia Ayoub, passaram por di-
versos testes físicos e mentais,

além de atividades de pista com
um F4.

Única brasileira a disputar o
Mundial de Kart em 2019, Júlia
afirma que o projeto superou as
expectativas. “Foi incrível, não
imaginei que seríamos testadas
de forma tão intensa por tantos
profissionais altamente qualifi-
cados como fomos”, disse Júlia.

A fase final de seleção foi
feita entre  os dias 11 e 15 de
janeiro em Maranello na cida-
de-sede da Scuderia Ferrari, na
Itália. A vencedora do progra-
ma, Maya Weug, assinará um
contrato com a Academia de
Pilotos da Ferrari para correr
na F4 em 2021.

Durante a transmissão ao
vivo, no entanto, foi anunciado
que as outras três finalistas se-
riam premiadas com um teste

em uma das pistas da escuderia
em 2021. “Estamos felizes em
dizer que a vencedora irá para a
F4, mas as outras três mulhe-
res ganharão um teste e quem
sabe para onde irão depois des-
se teste. Como eu disse, é o
começo de um programa muito
animador”, diz Laurent Mekies,
diretor esportivo da Ferrari.

O FIA Girls On Track – Ri-
sing Stars contou com 70 jovens
mulheres inscritas, que passaram
por diversos testes físicos, men-
tais e técnicos ao longo do pro-
cesso, inclusive com atividades
na pista com um F4 em Fiorano,
autódromo de testes da Ferrari.
Além das pilotas brasileiras (Jú-
lia Ayoub e Antonella Bassani), a
francesa Doriane Pin e a holan-
desa Maya Weug também foram
finalistas.
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Bom início de temporada
para o brasileiro Pipo Derani.
O piloto venceu no domingo
(24) a corrida classificatória,
que definiu o grid de largada
para a 59ª edição das 24 Ho-
ras de Daytona. A prova abrirá
a temporada 2021 do IMSA
WeatherTech SportsCar
Championship neste fim de
semana (30 e 31) no lendário
circuito da Flórida (EUA).

Ao lado do compatriota
Felipe Nasr, Derani venceu a
prova de 1h40, colocando o #
31 Whelen Engineering Ra-
cing Cadillac DPi-V.R, da
equipe Action Express, na pole
position. Na disputa de 24 ho-
ras, os brasileiros também di-
vidirão o cockpit com o atual
campeão da NASCAR, Chase
Elliott, e o campeão do FIA
WEC, Mike Conway.

No sábado (23), Nasr ha-
via conquistado a pole para a
corrida classificatória, mas a
equipe acabou perdendo sua
melhor volta, após a vistoria
técnica, que identificou que o
carro estava com o peso abai-
xo do permitido pelo regula-
mento.

“Infelizmente, cometemos
um erro de 2.2 libras (menos
de 1 kg) ao definir o peso do
nosso carro para o classifica-
tório”, explicou Gary Nelson,
chefe da equipe. “Aceitamos a
penalização e seguimos em
frente”, lembrou.

Com a punição, Nasr par-
tiu da sexta colocação neste
domingo. Uma leve chuva caía
no Daytona International Spe-
edway no início da prova. Mas,
logo nas primeiras voltas, Nasr
mostrou que o carro estava
bem acertado e assumiu a pon-
ta, entregando o carro para De-
rani em primeiro e o compa-
nheiro manteve a liderança até
o final.

Campeão das 24 Horas de
Daytona em 2016, em sua pri-

Pipo Derani vence
corrida classificatória

e conquista pole
position para as 24
Horas de Daytona
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Pipo Derani (esquerda) e Felipe Nasr comemoram pole

meira tentativa, Derani tam-
bém já ficou bem próximo de
outra conquista em 2019,
quando foi o segundo coloca-
do. O brasileiro iniciará este
ano sua sexta temporada no
IMSA, a terceira com a Acti-
on Express Racing.

“Estou muito feliz por ter
colocado o Whelen Cadillac
na pole para as 24 Horas de
Daytona”, comentou Derani.
“Pilotamos forte toda vez que
estivemos na pista. Fomos
para a corrida para vencer. Te-
mos um lema em nossa equi-
pe, que é ‘expect to win’ (ex-
pectativa de vitória). E é as-
sim que pilotamos em todos
os treinos e corridas”, conti-
nuou o piloto, que também
falou sobre a performance dos
companheiros, que já treina-
ram junto com o time.

“Foi ótimo trabalhar com
o Chase esse fim de semana.
Ele tem a mente aberta e é um
grande companheiro. Ele fez
um trabalho fenomenal. É óti-
mo ter um campeão da NAS-
CAR conosco. O Mike sem-
pre faz um trabalho incrível
também. Temos todos os in-
gredientes, a vontade e as pes-
soas para termos sucesso”, fi-
nalizou Derani.

Aos 27 anos, Derani já
tem seu nome entre as estre-
las do endurance mundial.
Além da vitória em Daytona
em 2016, já faturou três ve-
zes as 12 Horas de Sebring
(2016, 18 e 19). Fora dos Es-
tados Unidos, também tem
grandes conquistas e é um dos
poucos pilotos a conquistar
pódios na história do FIA
WEC nas categorias LMP1,
LMP2 e LMGTe Pro.

Os pilotos voltam para
pista de Daytona para treinos
na quinta e sexta-feira (28 e
29). No sábado, a prova terá
sua largada às 17h40 (de Bra-
sília).

O Departamento de Kart da
FASP – Federação de Automobi-
lismo de São Paulo, após a divul-
gação no início da tarde de hoje
(terça-feira) das novas restrições
em função da Pandemia da CO-
VID-19 no Estado, se reuniu nes-
ta tarde e definiu por manter a ro-
dada inicial da Copa São Paulo
Light de Kart para o próximo fi-
nal de semana. Porém, as compe-
tições oficiais serão disputadas na
próxima sexta-feira, dia 29 de ja-
neiro, seguindo as normas da cor
Laranja do Plano São Paulo.

O evento, previsto inicial-

mente para o dia 30, seguirá rí-
gidos protocolos sanitários com
obrigatoriedade e controle do
uso de máscaras faciais por to-
dos os presentes. Vários pontos
com a disponibilização de álco-
ol em gel 70% estarão dispo-
níveis e a apresentação de tes-
te negativo para a COVID-19
será obrigatória para a libera-
ção de qualquer pessoa ao kar-
tódromo. Cabe ressaltar que na
entrada da área técnica da pis-
ta estará disponível uma equipe
de biomedicina apta à fazer o tes-
te solicitado.

Com relação à programação,
já divulgada anteriormente, será
completamente adiantada em um
dia. Assim, o que antes era pre-
visto para a quinta-feira será re-
alizado na quarta-feira, dia (27),
a programação inicial de sexta
será realizada na quinta-feira
(28) e, finalmente, as atividades
de tomada de tempos e corridas
serão todas na sexta-feira (29).

“Estamos todos preocupados
com o nosso bem estar, bem
como o de nossas famílias, dos
pilotos, equipes, imprensa e os
familiares de cada um. Por ou-

tro lado, entendemos que a rea-
lização da etapa na sexta-feira
(29) criaria o menor transtorno
possível para todos uma vez que
vários competidores de fora de
São Paulo já estavam com toda a
sua logística programada. Sere-
mos bastante rígidos com os
controles sanitários e espera-
mos, acima de tudo, a consciên-
cia e obediência de todos no sen-
tido da preservação da sua pró-
pria saúde como a dos demais
envolvidos no dia da corrida”,
concluiu Cláudio Vieira – Dire-
tor do Interlagos Motor Clube.

Chuva adia estreia de João Menezes
para esta quarta-feira

Mais um dia sem jogos no
Challenger de Antalya, na Tur-
quia. A chuva não deu trégua e
a rodada prevista para terça-
feira (26) teve de ser adiada.
Desde domingo (24), com o
quali, a organização tenta dar
início ao torneio. Agora, após
o segundo adiamento, a parti-
da de estreia do mineiro João
Menezes está marcada para
esta quarta-feira (27), a par-
tir das 5h30 (horário de Bra-

sília). Menezes enfrentará o
turco Cem Ilkel, 26 anos, nú-
mero 219 do ranking mundi-
al, que recebeu wiil card, no
primeiro confronto entre os
dois no circuito.

No ranking mundial de se-
gunda-feira (25), Menezes -
número 3 do Brasil – subiu
sete posições, passando a 186
do mundo. Este é o segundo
torneio que o mineiro está
disputando na Turquia – no pri-

meiro, em Istambul, saiu do
quali e chegou às oitavas de
final. Agora, entrou direto na
chave principal. E em Antalya
está  programado mais  um
challenger após este, de 1º a
7 de fevereiro.

Desde 2018 Menezes dis-
puta  torneios  do c i rcui to
Challenger, tendo conquista-
do seu pr imeiro t í tulo em
2019, em Samarkand, no Uz-
bequistão. No ano passado,

chegou à semifinal do Chal-
lenger de São Paulo (SP) e
venceu a segunda etapa do Cir-
cuito BRB, em Brasília (DF),
ambos em novembro, e dispu-
tou os qualis do Australian
Open e de Roland Garros –
neste com uma vitória. Este
ano, antes da Turquia, abrindo
a temporada 2021, jogou o
quali do Australian Open, em
Doha, no Catar, parando na se-
gunda rodada. 


