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Câmara aprova projeto que torna
crime furar a fila de vacinação
Produção de grãos deve chegar a

268,3 milhões de toneladas, diz Conab
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Bolsonaro: novo auxílio pode começar
em março e durar até quatro meses
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O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quinta-feira (11)
que o novo auxílio emergencial
para os trabalhadores informais
pode começar a ser pago em
março e deve durar entre três
e quatro meses. Segundo ele,
o valor não está definido e o
início dos repasses está em ne-
gociação com o Congresso
Nacional, que precisa aprovar
um projeto de lei instituindo
novamente a medida.

“Tá quase certo, né? Não
sabemos o valor. Com toda a
certeza, pode não ser, né?, a

Pazuello diz que população
brasileira será vacinada

 até o fim do ano

Esporte

SM Kart Competition: Campeão,
Otazú defende a liderança em 2021

O líder Alberto Otazú e o vice-líder Rogério Cebola da SM Kart
Competition

Um dos mais jovens cam-
peonatos do kartismo pau-
lista, o SM Kart Competi-
tion promove a sua segun-
da etapa de 2021 neste sá-
bado (13), a partir das 18
horas ,  no Kartódromo
Granja Viana,  em Cotia
(SP). Os líderes após a eta-
pa inicial são Alberto Ota-
zú (Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintu-
ra/No Fire Services/IMAB
Metalúrgica/Speed Truck/
Rolley Ball/TS Sports/
AVSP), na Graduados, Marco
Verga (Super Sênior), Laila
Almeida (Graduadas Femini-
no), Gabriela Bugallo (Nova-
tas Feminino), Marcela Ga-
briela (Estreantes Feminino),

Matheus Firmino (Novatos
Masculino) e Marcelo Cama-
cho (Estreantes Masculino).

“Este campeonato teve iní-
cio no ano passado e está repe-
tindo o êxito. Na primeira etapa
foram 127 pilotos, sendo 33
competindo na Graduados. Es-
pero que o nível se mantenha
assim até o final de 2021”, des-
tacou Otazú, que foi campeão na
temporada inicial, e estará des-
de cedo no Kartódromo Granja
Viana, participando do Enduran-
ce Interclubes Brasil.

Os seis primeiros da Gradu-
ados são: 1) Alberto Otazú; 2)
Rogério Cebola; 3) Marcos
Takuma; 4) Everton Carajeleas-
cow; 5) Rodrigo Oliveira; 6)
Marco Verga.

Os seis primeiros da Super
Sênior são: 1) Marco Verga; 2)

Wanderley Borges; 3) Luiz
Gouvêa; 4) Wilton Jr; 5) Wag-

ner Botelho; 6) Valdo Gregório.
Os seis primeiros da Gradu-

adas Feminina são: 1) Laila Al-
meida; 2) Vanessa Vieira; 3)
Evelyn Saizaki; 4) Grazielle
Gonçalves; 5) Fernanda Lamuc-
chi; 6) Janaina Zoumbounelos.

Os seis primeiros da Nova-
tas Feminina são: 1) Gabriela
Bugallo; 2) Raquel Ribeiro; 3)
Damicelli Gervataukas; 4) Isis
Brito; 5) Ana Paula de Oliveira;
6) Amanda Folha Verde.

Os seis primeiros da Estre-
antes Feminino são: 1) Marcela
Gabriela; 2) Carolina Fernan-
des; 3) Alexandra Caropreso; 4)
Jordania Engel; 5) Isabella Fran-
ça; 6) Nidia Ayumi.

Os seis primeiros da Nova-
tos Masculino são: 1) Matheus

Firmino; 2) Bruno Sutter; 3)
Gustavo Braga; 4) Kleber Bra-
gato; 5) André de Lolo; 6)
João Paulo.

Os seis primeiros da Es-
treantes Masculino são: 1)
Marcelo Camacho; 2) Fernan-
do; 3) Henrique Dantas; 4)
João Marcos; 5) Guilherme;
6) Michael Soares.  

O SM Kart Competition
tem patrocínio de Albarelli,
Centoeonze Design, Cerveja-
ria Paulis tânia,  Divando,
DKR Luvas, HarderThan,
Loba Eventos, Meg Star Spe-
edwear, PFox Informática,
SM Renovadora de Veículos,
Studio Oliver, Surah Korean
Cuisine, Zio Vito Pizza &
Pasta, WJS Secret.
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Enzo e Pietro Fittipaldi buscam título
 da F1 Virtual em Interlagos

Após conquistarem 100%
de top-5 em duas provas na F1
Virtual até então, Enzo e Pie-
tro Fittipaldi são os líderes do
campeonato com a Haas e dis-
putam a etapa final neste do-
mingo (14) no lendário cir-
cuito brasileiro de Interlagos.
Com a vitória de Enzo na eta-
pa de abertura, disputada na
Áustria, e mais um bom resul-
tado em Silverstone, os ir-
mãos estão com 12 pontos de
vantagem na liderança e ten-
tam trazer esse título inédito

para o Brasil.
“Estamos muito focados para

conquistar um bom resultado no
domingo e sairmos com o título
da F1 Virtual. O campeonato está
bem acirrado entre os quatro pri-
meiros colocados, então preci-
samos terminar com o melhor
resultado possível domingo, con-
quistando o maior número de
pontos. Vamos em busca dessa
conquista e agradeço o pessoal
da Haas pelo convite”, diz Enzo,
que ganhou o prêmio de Piloto
do Dia no último domingo ao lar-

gar da 16ª colocação e terminar
em quarto.

Confirmado na Indy Pro
2000 para essa temporada, Enzo
segue no caminho em busca de
um dia chegar na Indy e na Fór-
mula 1. O jovem piloto conquis-
tou o título da F4 Italiana em
2018, foi vice-campeão na F3
Regional Europeia em 2019 e
também teve uma temporada de
destaque no ano passado, na FIA
F3. Seu retrospecto em pistas
virtuais também é positivo, além
da vitória na abertura do campe-

onato de 2021 ele também foi
destaque em Interlagos no ano
passado na F1 Virtual, quando
pilotou pela Ferrari.

Experientes em corridas vir-
tuais e com várias transmissões
de campeonatos em seu canal na
Twitch, os irmãos Fittipaldi va-
lorizam a oportunidade de fina-
lizar a F1 Virtual em um circuito
tão especial como Interlagos.
Quarto Fittipaldi a correr em um
GP de F1 dentro do autódromo,
Pietro destaca o trabalho em
equipe com Enzo na Haas.

“Sempre fomos muito próxi-
mos e com certeza a corrida vir-
tual também nos une bastante.
Nós estamos sempre treinando,
tentando melhorar nosso desem-
penho assim como fazemos
quando estamos acelerando os
carros nas pistas. Fico muito fe-
liz de poder competir na F1 Vir-
tual com o apoio da Haas e esse
título em família seria perfeito
para coroar esse trabalho que te-
mos feito nos simuladores.
Agradeço aos nosso fãs do Fit-
tipaldi Brothers, eles seguem

nos apoiando muito”, diz Pie-
tro, que terminou as duas eta-
pas da F1 Virtual 2021 na
quinta colocação.

Além da transmissão nos
canais oficiais da F1 no YouTu-
be, Facebook e Twitch, o Fitti-
paldi Brothers também estará ao
vivo na Twitch com as onboar-
ds de Enzo e Pietro durante a
prova neste domingo (14). O
canal dos irmãos tem patrocí-
nio de Claro e Baterias Moura.
A corrida terá largada a partir
das 15h30 (horário de Brasília).

partir de março, por três, qua-
tro meses, é o que está sendo
acertado com o Executivo e
com o Parlamento também”,
afirmou em uma rápida entre-
vista à imprensa concedida
após um evento em Alcântara
(MA), para entrega de títulos
de terra.

O novo auxílio emergencial
substituirá o auxílio pago ao
longo ano passado, como for-
ma de conter os efeitos da
pandemia de covid-19 sobre a
população mais pobre e os tra-
balhadores informais. Página 6

Biden retira
pedido de

anulação da
lei de saúde
Obamacare
O Departamento de Jus-

tiça norte-americano decla-
rou ao Supremo Tribunal que
considera válida a Lei dos
Cuidados de Saúde aprovada
no governo Barack Obama,
cuja anulação havia sido pe-
dida pelao ex-presidente
Donald Trump. 

Em carta citada pela AP,
o Supremo Tribunal é noti-
ficado pelo Departamento
da Administração Biden que
“os Estados Unidos deixa-
ram de aderir às conclusões
da declaração anteriormen-
te apresentada” relativa à
Lei dos Cuidados de Saúde
Acessíveis, conhecida por
Obamacare, por ter sido uma
das bandeiras do ex-presi-
dente  democrata  Barack
Obama.                    Página 3 Página 6
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O Brasil vai imunizar contra
covid-19 toda a população apta
para receber a vacina, até o fim
do ano, segundo afirmou o mi-
nistro da Saúde, Eduardo Pazue-
llo, na quinta-feira (11), em au-
diência pública, no Senado.

Aos senadores, no plenário
da Casa, ele disse que o ministé-
rio trabalha para imunizar toda a
população “vacinável”. Segundo
ele, metade do público-alvo será
vacinada no primeiro semestre e
a outra metade, no segundo se-

mestre.
“Vamos vacinar o país em 2021,

50% até junho, 50% até dezembro,
da população vacinável. Esse é o
nosso desafio e é o que estamos
buscando e vamos fazer”, disse Pa-
zuello. (Agencia Brasil)
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PGFN reabre parcelamentos
especiais relacionados

 à pandemia
Pessoas físicas e empresas

que deixaram de pagar tributos
federais por causa da pandemia
de covid-19 poderão parcelar a
dívida, a partir de 1º de março,
com desconto na multa e nos ju-
ros. A Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) publicou
portaria no Diário Oficial da
União que recria as transações
excepcionais.

A medida integra um novo

pacote de ações para o enfrenta-
mento da crise econômica ge-
rada pela pandemia do novo co-
ronavírus. A renegociação
abrange débitos tributários ven-
cidos entre março e dezembro
do ano passado, inclusive as dí-
vidas relativas ao Simples Na-
cional. As pessoas físicas po-
derão negociar débitos do Im-
posto de Renda relativos ao
exercício de 2020.      Página 3

Capital paulista começa
a vacinar população
em situação de rua

ONU lembra luta de
mulheres cientistas no
combate à covid-19
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As 5,3 mil escolas da rede
estadual de São Paulo estão dis-
poníveis para o fornecimento de
merenda escolar para os alunos
em situação de vulnerabilidade
social. A possibilidade ocorre
desde o dia 1º de fevereiro, uma
semana antes do início do ano
letivo, e segue sendo válida.

Os alunos que não estão ten-
do aulas presenciais, por conta
do rodízio necessário exigido
pelo Plano SP, podem ir até a
escola para se alimentar, e de-
pois retornar para a casa.

As famílias que tiverem pos-
sibilidade, devem manifestar in-
teresse dos alunos nas refeições
pelo portal da Secretaria Esco-
lar Digital – SED. Caso tenham
dificuldade de acesso, pais, res-
ponsáveis ou alunos com mais de
18 anos podem procurar a esco-
la para auxiliá-los.

“A merenda escolar, neste
cenário de pandemia, tem sido
fundamental para milhares de
crianças e jovens. Nossas esco-
las estão abertas, com equipes
para acolher nossas estudantes e

ofertar esse alimento a eles”,
destaca o secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares.

As escolas também farão um
trabalho de busca ativa para con-
tatar as famílias que precisam do
benefício. Cerca de 60% dos
alunos da rede estadual se ali-
mentam na escola.

Com a suspensão das ativi-
dades presenciais nas unidades
no ano passado, por conta da pan-
demia do coronavírus, o Gover-
no do Estado implementou o
programa Merenda em Casa.

Com objetivo de garantir a
segurança alimentar dos alunos
mais vulneráveis, mais de 770 mil
alunos receberam por nove meses
um auxílio no valor de R$ 55. Ao
longo deste período, foram inves-
tidos mais de R$ 345 milhões no
pagamento do benefício.

O investimento para garantir
a merenda a todos os alunos da
rede é de R$ 1,167 bilhão, sen-
do R$ 900 milhões do Governo
de São Paulo e o restante por
meio do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

O Governo de São Paulo lan-
çou um tira-dúvidas sobre vaci-
nação no site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br), no qual
os cidadãos realizam o pré-ca-
dastro para serem atendidos
com mais agilidade na hora da
imunização contra a COVID-19.

O FAQ reuniu os principais
questionamentos recebidos
pelo Governo de SP sobre o
tema nas redes. A página dis-
põe de uma série de sete víde-
os em que a Drª Rosana Richt-
mann, infectologista do Insti-
tuto Emílio Ribas, responde a
perguntas frequentes, como o
uso de máscara após a vacina-
ção, contraindicações da vaci-

Escolas da rede estadual de SP fornecem
merenda escolar a alunos mais vulneráveis

A população que vive em si-
tuação de rua na cidade de São
Paulo começará a ser vacinada
nesta sexta-feira (12) contra o
novo coronavírus. O anúncio foi
feito na quinta-feira, (11) pelo
prefeito Bruno Covas.

O prefeito informou que de-
verão ser vacinados 2,2 mil mo-
radores em situação de rua com
idade superior a 60 anos. Segun-
do Covas, a vacinação dessa par-
cela atende a um pedido feito
pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública.

Também terá início a aplica-

ção da segunda dose para as pes-
soas que abriram a campanha de
vacinação contra a covid-19 no
mês de janeiro. Os primeiros a
receber a segunda e última dose
do imunizante serão os profis-
sionais de saúde, indígenas e
idosos que vivem em institui-
ções de longa permanência, que
compõem os primeiros grupos
vacinados contra a covid-19.

Até o momento, a cidade já
imunizou mais de 301 mil pes-
soas, dos quais 34,4 mil são ido-
sos com idade acima de 90 anos.
O número de pessoas com mais

de 90 anos já vacinadas superou
a meta da prefeitura, o que indi-
ca que idosos de outras cidades
podem ter sido imunizados em
São Paulo.

Mais de 85 anos
Nesta quinta-feira, idosos

com idade acima de 85 anos co-
meçaram a ser vacinados na ci-
dade de São Paulo em sistema
drive-thrus, que foram insta-
lados em cinco pontos da ci-
dade: na Arena Corinthians, no
Autódromo de Interlagos, no
Estádio do Pacaembu, no Cen-

tro de Exposições do Anhembi
e na Igreja Boas Novas, na Vila
Prudente.

A partir desta sexta-feira,, a
vacinação se estenderá para as
unidades básicas de saúde
(UBSs), centros-escolas e ou-
tros pontos de drives-thrus.

Segundo a prefeitura, 86
mil doses de vacina estão dis-
poníveis para pessoas entre 85
e 89 anos na cidade de São
Paulo. Idosos com dificuldade
ou incapacidade de locomoção
serão vacinados em casa.
(Agência Brasil)

Governo de SP lança
tira-dúvidas sobre vacinação

no site “Vacina Já”
na, intervalo de aplicação das
doses e efeitos colaterais.

Os usuários também encon-
tram informações sobre as vaci-
nas do Butantan e da Fiocruz,
como quem pode tomar cada uma
delas, quantas doses são neces-
sárias e em quanto tempo a pes-
soa fica protegida após a imuni-
zação.

O pré-cadastro no site agili-
za o atendimento e evita aglome-
rações no dia da vacinação. O
cidadão preenche dados simples,
como nome completo, data de
nascimento, CPF, país, estado,
município, endereço, e-mail e
telefone celular, e contribui para
melhorar a dinâmica dos servi-
ços e a sua própria rotina.

Plataforma digital traz informações
detalhadas sobre os municípios paulistas

A Fundação Seade, vincula-
da ao Governo do Estado, dispo-
nibilizou uma plataforma intera-
tiva de consulta de dados sobre
os municípios do Estado de São
Paulo. É o Painel dos Municípi-
os, que pode ser consultado aqui.

As informações estão dis-
postas em painéis com gráfi-
cos, tabelas e mapas, agrupa-
dos em cinco tópicos: Popula-
ção, Economia, Emprego, Saú-
de e Educação.

No tópico População, o pai-

nel exibe dados sobre a popula-
ção total do município, a densi-
dade demográfica, a população
por sexo e por faixa de idade, o
grau de urbanização e o número
de habitantes por domicílio.

No item Economia, há in-
formações sobre o PIB muni-
cipal, o PIB per capita, a dis-
tribuição do riqueza material
entre indústria, serviços e agri-
cultura, o valor das exporta-
ções e das importações e a pro-
dução agropecuária.

A aba Emprego inclui dados
sobre evolução do emprego for-
mal, do rendimento médio, se-
gundo grau de escolaridade e
setor de atividade.

O campo da Saúde apresen-
ta dados sobre o número de lei-
tos hospitalares, médicos e en-
fermeiros na localidade, bem
como o número de leitos do
Sistema Único de Saúde e do
setor privado.

Em Educação, há informa-
ções sobre matrícula por rede de

ensino, municipal, estadual e pri-
vada, taxa de ocupação em cre-
che, pré-escola, ensino funda-
mental e médio. Índices obtidos
pelo município no IDEB tam-
bém são compartilhados, desde
o ano de 2015 até 2019.

O Painel Seade de Municí-
pios está disponível a todos os
interessados, não há necessida-
de de cadastro, nem de conheci-
mento prévio para a visualização
dos dados. Ele é intuitivo e de
fácil utilização.

Polícia Federal cumpre mandados
 da Lava Jato em São Paulo

A Polícia Federal (PF) cum-
priu na quinta-feira, (11) em São
Paulo a Operação Pseudeia, des-
dobramento da Operação Lava
Jato. São três mandados de bus-
ca e apreensão na capital paulis-
ta e dois em Pindamonhangaba,
no interior do estado.

A ação é contra um acusado

de ter feito pagamentos ilícitos
no exterior para agentes públi-
cos e marqueteiros políticos.
Foram pagos US$ 1 milhão ape-
nas em 2013, por meio de con-
sultoria falsa de um estaleiro
estrangeiro. Segundo a PF, serão
bloqueados e sequestrados R$ 5
milhões.

Os pagamentos foram feitos
em acordo com um tesoureiro
integrante do partido político do
governo federal à época. A Polí-
cia Federal reviu materiais apre-
endidos na Operação My Way e
encontrou mensagens que com-
provam o relacionamento entre
o investigado e o colaborador. O

vínculo também foi reforçado
com dados de ligações telefôni-
cas, obtidas anteriormente com
base em decisão judicial.

O investigado responderá por
lavagem de dinheiro e corrup-
ção, além de outros crimes con-
tra o sistema financeiro nacio-
nal. (Agência Brasil)

Banco do Povo lança cartão pré-pago
para apoiar microempreendedores

 na pandemia
O Governador João Doria

lançou na quinta-feira (11), no
Palácio dos Bandeirantes, o car-
tão do Banco do Povo, para fa-
cilitar a movimentação dos em-
préstimos concedidos aos mi-
croempreendedores dos muni-
cípios conveniados, especial-
mente para os que não possuem
conta corrente.

“Esse cartão do Banco do
Povo representa um ganho extra-
ordinário de qualidade, eficiên-
cia, modernidade e seguridade.
É um produto moderno e efici-
ente, principalmente para os mi-
croempreendedores que têm
vontade e querem materializar
seus sonhos com suas empresas.
Funciona como um combustível
ativo permanente pra se lembrar:
nunca desista dos seus sonhos”,
disse Doria durante a solenida-
de online.

Com objetivo de auxiliar os
empreendedores mais impacta-
dos pela pandemia, o cartão po-
derá ser utilizado para compras
de insumos em estabelecimen-
tos que aceitem a bandeira Mas-
tercard ou e-commerce. Além
disso, terá acesso ao extrato e
saldo de forma online pelo site.
Serão disponibilizados dois car-

tões: um para o empreendedor
urbano e o outro para empreen-
dedor rural. A iniciativa é uma
parceria com a Acesso.

“O Banco do Povo já ofere-
ce a linha de microcrédito com
as menores taxas do mercado,
mas entendemos que nesse mo-
mento é importante inovar nas
soluções dando um impulso adi-
cional para facilitar a vida dos
empreendedores”, afirmou Pa-
trícia Ellen, Secretária de De-
senvolvimento Econômico de
São Paulo.

Como solicitar o cartão do
Banco do Povo

Para receber o cartão pré-
pago, o empreendedor deverá
solicitar uma das linhas de cré-
dito oferecidas pelo órgão. O
cartão estará disponível nas uni-
dades conveniadas do Banco do
Povo a partir desta quinta-feira
(11) e será ofertado para todas
as opções de crédito de capital
de giro e investimento. A aqui-
sição não é obrigatória.

Os empreendedores podem
solicitar as linhas de crédito de
forma totalmente online pelo
s i t e
www.bancodopovo.sp.gov.br ou

presencialmente na agência do
seu município. Atualmente, o
Banco do Povo atende em 491
unidades. A relação completa tam-
bém está disponível no portal.

Este projeto foi desenvol-
vido com o objetivo de facili-
tar o acesso dos microempre-
sários à ajuda financeira do Go-
verno do Estado de São Paulo.
A ação reforça o compromis-
so do Estado em ajudar empre-
endedores a enfrentar os im-
pactos provocados pela pande-
mia da COVID-19.

Apoio emergencial na pan-
demia

Na última quarta-feira (3), o
Governador anunciou a libera-
ção de R$ 25 milhões em mi-
crocrédito pelo Banco do
Povo para apoiar os empreen-
dedores dos municípios con-
veniados. A primeira linha é
para os empreendedores in-
formais e produtores rurais
sem CNPJ, com opções de
crédito de até R$ 15 mil e taxa
de juros de 1% ao mês.

O prazo para pagamento é
de até 12 meses e carência de
até 60 dias para capital de giro.
Já para o investimento fixo e

misto, o prazo para pagamento
é de até 24 meses com até 90
dias de carência. O empreende-
dor deverá realizar um curso de
qualificação empreendedora
(disponível tanto online quanto
presencial por meio do Sebrae-
SP), apresentar avalista e não
ter restrições creditícias.

Já a segunda linha é voltada
para empreendedores com
CNPJ. Com taxa de juros de
0,35% ao mês, o limite de cré-
dito é de até R$ 21 mil e o pra-
zo para pagamento de até 24
meses com carência de até 60
dias para capital de giro. Já para
o investimento fixo e misto, o
prazo para pagamento é de até
36 meses com até 90 dias de
carência. Para solicitar os fi-
nanciamentos, o empresário
também deverá realizar um cur-
so de qualificação empreende-
dora (disponível tanto online
quanto presencial por meio do
Sebrae-SP) e não ter restrições
creditícias. Não é necessário
apresentar avalista.

Os empreendedores podem
solicitar as linhas de crédito de
forma online pelo site ou pre-
sencialmente na agência do seu
município.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com  recebeu a Medalha Anchieta da Câmara pau-
listana e o Colar de Honra ao Mérito da Assembleia paulista. No
Twitter @cesarNetoReal ...  Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

na Câmara dos Deputados remete pra História na Câmara paulis-
tana. Jornais e rádios foram abandonando no final dos anos 1990.
Ele foi ‘escola’ do jornalismo político e de lá saiu eu 1º creden-
ciamento desta coluna

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

na Câmara dos Deputados remete pra História na prefeitura pau-
listana. Jornais e rádios foram abandonando no final dos anos
1990. Tive a honra de ser eleito dirigente daquele Comitê que
também foi ‘escola’ de jornalismo

ASSEMBLEIA
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

na Câmara dos Deputados remete pra História da Assembleia de
São Paulo. Jornais e rádios foram abandonando no final dos anos
1990. A diferença, das demais Casas, é que foi na ALESP, em
1947, que foi fundada a atual ...

.
(SÃO PAULO)
... Associação dos Cronistas de Política de São Paulo, pra qual

tive a honra de ser eleito dirigente do Comitê (abrigado juridica-
mente pelos atos das Mesas Diretoras e que foi uma das maiores
‘escolas’ do jornalismo político paulista. Tive a grande honra de
ser eleito dirigente no final anos 2000

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

na Câmara dos Deputados remete pra História do Palácio dos
Bandeirantes. Jornais e rádios foram abandonando no final dos
anos 1990. Muitos jornalistas e professores sequer sabem que
funcionou ali uma ‘escola’ de jornalismo político

.
CONGRESSO  (BRASIL)
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

na Câmara dos Deputados remetendo pras Histórias de vários
Comitês de Imprensa nas Câmaras de vereadores, prefeituras,
Assembleias e governos estaduais, que tiveram nos seus Comi-
tês de Imprensa ‘escolas’ do jornalismo político

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

da Câmara dos Deputados remete pras Histórias dos Comitês de
Imprensa no Palácio Alvorada, que de tão politizados foram sen-
do abandonados por jornais, rádios e televisões. Lá também fo-
ram ‘escolas’ do jornalismo político

.
PARTIDOS  (BRASIL)
O polêmico caso da mudança de local do Comitê de Imprensa

da Câmara dos Deputados remete pras Histórias da ARENA e MDB
(2 únicos partidos de 1965 e 1979). Jornalistas (de verdade) ti-
nham nos Comitês de Imprensa nas Casas políticas suas ‘escolas’
de pós-graduação no jornalismo

.
HISTÓRIAS  (BRASIL)
Assim como o jornalista Murilo Antunes Alves, o ex-deputa-

do federal Arnaldo Faria de Sá (ex-PTB no PP) traz pra Câmara
Municipal de São Paulo um pouco da história da tv Record (nos
anos 1970 e 80). Ambos fizeram sucesso no jornal do Meio Dia,
o famoso ‘Jornal da Tosse’
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Biden retira pedido de anulação
da lei de saúde Obamacare
O Departamento de Justiça norte-americano declarou ao Su-

premo Tribunal que considera válida a Lei dos Cuidados de Saúde
aprovada no governo Barack Obama, cuja anulação havia sido pe-
dida pelao ex-presidente Donald Trump. 

Em carta citada pela AP, o Supremo Tribunal é notificado pelo
Departamento da Administração Biden que “os Estados Unidos
deixaram de aderir às conclusões da declaração anteriormente apre-
sentada” relativa à Lei dos Cuidados de Saúde Acessíveis, conhe-
cida por Obamacare, por ter sido uma das bandeiras do ex-presi-
dente democrata Barack Obama.

O governo de Donald Trump argumentava que a disposição le-
gal do Obamacare, de que a contratação de um seguro de saúde era
obrigatória, violava a Constituição, na linha do que era defendido
por alguns estados de maioria republicana, como o Texas.

Na carta submetida ao Supremo Tribunal, o Departamento de
Justiça sustenta que a lei deve ser mantida e que não é lesiva à
Constituição a referida disposição. Essa lei, entretanto, foi alvo
de uma revisão em 2017, que retirou as penas por falta de cumpri-
mento dela.

O Departamento defende que, mesmo que seja declarada ile-
gal a obrigatoriedade de contratação de seguro de saúde, isso não
torna inconstitucional todo o pacote legislativo - ao contrário da
administração Trump, que defendia que o dispositivo era central à
lei e, portanto, punha em causa sua constitucionalidade.

Aprovado em 2010, com Joe Biden como vice-presidente, o
Obamacare estendeu a cobertura de seguro de saúde a mais de 23
milhões de pessoas que estavam fora do sistema.

Também impediu situações de exclusão de pessoas a quem,
muitas vezes, eram negados cuidados com base no argumento ju-
rídico de que as suas doenças - incluindo câncer - eram “condi-
ções pré-existentes” à contratação do seguro, o que deixava como
única solução para acesso a tratamento a utilização de poupanças
pessoais ou a venda ou hipoteca de bens, incluindo habitação.

Biden já afirmou que pretende reforçar o Obamacare, incluin-
do no sistema principalmente pessoas que tenham ficado sem aces-
so ao seguro de saúde pela perda de emprego, devido à crise cau-
sada pela pandemia de covid-19.

O caso Obamacare é o terceiro em que o nov governo norte-
americano inverte a posição defendida por Trump. Os outros dois
estão relacionados à imigração: a construção do muro entre os
Estados Unidos e o México com fundos do Departamento de De-
fesa e a obrigatoriedade de candidatos ao estatuto de refugiado
terem de esperar pelas suas audiências no lado mexicano da fron-
teira. (Agencia Brasil)

AstraZeneca espera produzir
200 milhões de doses de

vacina até abril
A AstraZeneca espera produzir mais de 100 milhões de do-

ses de sua vacina contra a covid-19 - desenvolvida em conjunto
com a Universidade de Oxford -  neste mês e elevar a capacidade
para mais de 200 milhões de doses por mês até abril, disse o
presidente executivo da farmacêutica, Pascal Soriot, esta quin-
ta-feira (11).

O chefe de Pesquisa e Desenvolvimento Biofarmacêutico da
companhia, Mene Pangalos, afirmou que a empresa espera os
dados dos testes em estágio avançado de sua vacina nos Estados
Unidos, antes do final de março.

Uma leitura dos dados está somente “semanas distante”, dis-
se ele em teleconferência depois da divulgação dos resultados
da companhia em 2020.

OMS
A vacina da AstraZeneca é segura e eficaz e deve ser am-

plamente implantada, inclusive em países onde a variante sul-
africana do coronavírus talvez reduza sua eficácia, recomen-
dou um painel da Organização Mundial da Saúde (OMS) nessa
quarta-feira.

Em recomendações provisórias sobre a vacina, o painel do
Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização
disse que a vacina deve ser administrada em duas doses, com um
intervalo de cerca de 8 a 12 semanas entre a primeira e a segun-
da, e também deve ser utilizada em pessoas com 65 anos ou mais.

Mesmo em países como a África do Sul, onde foram levanta-
das questões sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca contra
uma variante do coronavírus SARS-CoV-2, “não há razão para
não recomendar seu uso”, afirmou o presidente do grupo da OMS,
Alejandro Cravioto, em entrevista.

“Fizemos uma recomendação de que mesmo que haja uma
redução na possibilidade de essa vacina ter um impacto total em
sua capacidade de proteção, principalmente contra doenças gra-
ves, não há razão para não recomendar seu uso mesmo em países
que têm circulação da variante”, disse ele.

A África do Sul interrompeu esta semana a vacinação com o
imunizante da AstraZeneca, depois que dados de um pequeno
ensaio mostraram que ela não protegia contra doenças leves a
moderadas da variante 501Y.V2 do coronavírus, atualmente pre-
dominante no país.

A OMS disse que essas conclusões preliminares “destacam a
necessidade urgente de uma abordagem coordenada para vigilân-
cia e avaliação de variantes” e seu impacto na eficácia da vacina.

“A OMS continuará monitorando a situação e à medida que
novos dados forem disponibilizados, as recomendações serão
atualizadas de acordo”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Pessoas físicas e empresas
que deixaram de pagar tributos
federais por causa da pandemia
de covid-19 poderão parcelar a
dívida, a partir de 1º de março,
com desconto na multa e nos
juros. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) publi-
cou portaria no Diário Oficial da
União que recria as transações
excepcionais.

A medida integra um novo
pacote de ações para o enfren-
tamento da crise econômica
gerada pela pandemia do novo
coronavírus. A renegociação
abrange débitos tributários
vencidos entre março e de-
zembro do ano passado, inclu-
sive as dívidas relativas ao
Simples Nacional. As pessoas
físicas poderão negociar débitos
do Imposto de Renda relativos
ao exercício de 2020.

Em troca de uma entrada de
4% do valor total do débito, que
poderá ser parcelada em até 12
meses, o saldo restante poderá
ser parcelado em até 72 meses
para empresas e 133 meses para
pessoas físicas, empresários in-
dividuais, micro e pequenas em-
presas, instituições de ensino,

santas casas de Misericórdia,
cooperativas e demais organiza-
ções da sociedade civil.

Para conseguir a negociação
com a PGFN, o débito deve es-
tar inscrito na Dívida Ativa da
União até 31 de maio de 2021.
Os benefícios e os procedimen-
tos para adesão à nova modali-
dade são os mesmos da transa-
ção excepcional, que vigorou por
oito meses em 2020 e permitiu
o fechamento de 268 mil acor-
dos, com a renegociação de R$
81,9 bilhões.

Condições
As condições para a adesão

estão mais brandas que a das
modalidades especiais de parce-
lamento criadas no ano passado,
que  só abrangiam a renegocia-
ção de dívidas classificadas
como C ou D, com difícil chan-
ce de recuperação. Agora, a
PGFN avaliará a capacidade de
pagamento do contribuinte, con-
siderando os impactos econô-
micos e financeiros decorrentes
da pandemia.

Para as pessoas jurídicas, a
redução, em qualquer percentu-
al da soma da receita bruta men-

sal de 2020 (com início em mar-
ço e fim no mês imediatamente
anterior ao mês de adesão) em
relação à soma da receita bruta
mensal do mesmo período de
2019, será levada em conta para
a adesão. Para as pessoas físicas,
o procedimento será semelhan-
te, comparando o rendimento
bruto mensal em 2020 e 2019.

As informações dos impac-
tos financeiros sofridos pela
pandemia serão comparadas com
as demais informações econô-
mico-fiscais disponíveis na base
de dados da PGFN, para fins de
avaliação da capacidade de paga-
mento.

Benefícios
Para as pessoas jurídicas, o

parcelamento prevê desconto de
até 100% sobre os valores de
multas, juros e encargos, respei-
tado o limite de até 50% do va-
lor total da dívida. Para as pes-
soas físicas e demais categori-
as, que poderão parcelar em até
133 meses, o desconto corres-
ponderá a até 100% sobre os
valores de multas, juros e encar-
gos, respeitado o limite de até
70% do valor total da dívida.

Por restrições impostas pela
Constituição, a renegociação de
dívidas com a Previdência Soci-
al está limitada a 60 parcelas
(cinco anos).

Como negociar
A adesão às transações ex-

cepcionais pode ser feita por
meio do Portal Regularize.
Basta o contribuinte escolher
a opção Negociar Dívida e cli-
car em Acesso ao Sistema de
Negociações.

O processo tem três etapas.
Na primeira, o contribuinte pre-
enche a Declaração de Receita
ou de Rendimento, para que a
PGFN verifique a capacidade de
pagamento do contribuinte. Em
seguida, o próprio site liberará
a proposta de acordo. Por fim,
caso o contribuinte esteja apto,
poderá fazer a adesão.

Após a adesão, o contribuin-
te deverá pagar o documento de
arrecadação da primeira presta-
ção para que a renegociação es-
pecial seja efetivada. Caso não
haja o pagamento da primeira
prestação até a data de vencimen-
to, o acordo é cancelado. (Agen-
cia Brasil)

Produção de grãos deve chegar a
268,3 milhões de toneladas, diz Conab

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) estima
que o país produzirá 268,3 mi-
lhões de toneladas de grãos na
safra 2020/2021. O número re-
presenta um crescimento de
4,4% (ou 11,4 milhões de tone-
ladas), se comparado ao da na
safra anterior. É o que aponta o
5º Levantamento da Safra de
Grãos 2020/21, divulgado  na
quinta-feira (11), em Brasília.

A área total plantada está es-
timada em 67,7 milhões de hec-
tares, o que representa cresci-
mento de 2,7% na comparação
com a safra 2019/2020. O levan-
tamento foi feito na última se-
mana de janeiro

Houve um ganho de 3,5 mi-
lhões de toneladas na compara-

ção com a estimativa apresenta-
da no levantamento anterior, em
janeiro. Esse crescimento se
deve a uma expansão de 4,4% na
área de plantio do milho segun-
da safra.

Já para o milho primeira sa-
fra a produção esperada é de 23,6
milhões de toneladas, mas a área
cultivada apresenta uma redução
de 0,8%. “Somando-se a segun-
da e a terceira safras, a produ-
ção total poderá atingir 105,5
milhões de toneladas, 2,9% mai-
or que a obtida em 2019/20”,
informou a Conab.

Soja tem tendência de cres-
cimento

A soja está mantendo a ten-
dência de crescimento na área

cultivada. A Conab estima que a
cultura dessa oleoginosa abran-
ge 38,3 milhões de hectares,
número 3,6% maior do que o
registrado na safra anterior. A
produção deve chegar a 133,8
milhões de toneladas.

“O feijão mostra um cres-
cimento na primeira safra de
0,6% na área e produção es-
timada em um milhão de to-
neladas. Quando somadas as
três safras, este número de
produção passa para 3,2 mi-
lhões de toneladas. Enquanto
isso, a safra de arroz deverá
sofrer uma redução de 2,3% na
área cultivada, totalizando 1,7
milhão de hectares e 10,9 mi-
lhões de toneladas na produção”,
acrescentou a Conab.

O algodão, que teve uma con-
centração do plantio em janei-
ro, tem previsão de recuo tan-
to de área (13,1%) como de
produção (16%). “Essa redu-
ção é muito em decorrência
dos preços não favoráveis, afe-
tados, também, pela pande-
mia”, disse o gerente de Acom-
panhamento de Safras da Co-
nab, Maurício Lopes.

A primeira safra de amendo-
im deve resultar em uma produ-
ção de 560,5 mil toneladas, em
uma área 3% maior do que a da
safra 2019/2020. Já o trigo, que
tem o início de plantio a partir
de março, tem perspectivas de
crescer 2,1% na área semeada e
uma produção de 6,4 milhões de
toneladas. (Agencia Brasil)

Abate de suínos e frangos cresceu
no quarto trimestre de 2020

Os primeiros resultados da
produção animal no quarto trimes-
tre de 2020 mostram que o abate
de bovinos caiu 10,3%, o de suí-
nos aumentou 1,6% e o de frangos
teve alta de 5,5% em relação ao
mesmo trimestre de 2019.

Os dados são da Estatística
da Produção Pecuária: Primei-
ros Resultados, divulgada  na
quinta-feira (11) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre de 2020, o aba-
te de bovinos e suínos caiu 5,8%
e 4,7%, respectivamente, e o de
frangos cresceu 2,5%.

Abate de bovinos
No quarto trimestre de

2020, foram abatidas 7,25 mi-
lhões de cabeças de bovinos,
10,3% a menos em compara-
ção ao mesmo período de

2019 e uma redução de 5,8%
em relação ao terceiro tri-
mestre de 2020.

A produção de 1,96 milhão
de toneladas de carcaças bo-
vinas mostra queda de 6,5%
em relação ao quarto trimes-
tre de 2019 e diminuição de
4,6% em relação ao terceiro
trimestre de 2020.

Abate de suínos e de frangos
Já o abate de suínos somou

12,10 milhões de cabeças no
quarto trimestre de 2020, repre-
sentando um aumento de 1,6%
em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior e queda de 4,7%
em comparação ao terceiro tri-
mestre de 2020. O peso acumu-
lado das carcaças registrou 1,08
milhão de toneladas, aumento de
1,7% em relação ao quarto tri-
mestre de 2019 e queda de 7,8%
em comparação com o trimes-

tre anterior.
Foram abatidas 1,55 bilhão

de cabeças de frango, aumento
de 5,5% em relação ao quarto
trimestre de 2019 e acréscimo
de 2,5% na comparação com o
terceiro trimestre de 2020. Já o
peso acumulado das carcaças foi
de 3,57 milhões de toneladas,
aumento de 5,2% em relação ao
quarto trimestre de 2019 e de
2,5% frente ao trimestre imedi-
atamente anterior.

Aquisição de leite
A aquisição de leite cru feita

pelos estabelecimentos que atu-
am sob algum tipo de inspeção
sanitária (federal, estadual ou
municipal) foi de 6,71 bilhões
de litros. O resultado mostra um
aumento de 0,6% em compara-
ção ao registrado no quarto tri-
mestre de 2019 e um incremen-
to de 4,1% em comparação ao

terceiro trimestre de 2020.

Ovos de galinha
A produção de ovos de gali-

nha foi de 977 milhões de dúzi-
as no quarto trimestre de 2020,
uma queda de 1,5% em relação
ao mesmo período do ano ante-
rior e uma retração de 3,4% em
comparação ao terceiro trimes-
tre de 2020.

Couro
Os curtumes declararam ter

recebido 7,5 milhões de peças
inteiras de couro cru no quarto
trimestre de 2020, queda de 3,9%
em comparação ao quarto trimes-
tre de 2019 e diminuição de 8,5%
em relação ao trimestre anterior.
A Pesquisa Trimestral do Couro
investiga os curtumes que efetu-
am curtimento de pelo menos 5
mil unidades inteiras de couro
bovino por ano. (Agencia Brasil)

Banco Central: aprovação de
autonomia aumentará credibilidade
A aprovação do projeto de lei

que concede autonomia ao Ban-
co Central (BC) aumentará a
confiança de que a autoridade
monetária cumprirá seus objeti-
vos, diz, em nota, a instituição.
Aprovada  na quarta-feira (10) à
noite pela Câmara dos Deputa-
dos, a proposta não teve altera-
ções em relação ao texto vota-
do pelo Senado em novembro e
agora vai à sanção presidencial.

Segundo o BC, a experiência
mostra que a autonomia política
da autoridade monetária contri-
bui para a estabilidade do siste-
ma financeiro e para o cumpri-
mento das metas de inflação.
Para o órgão, a medida trará be-
nefícios importantes ao país no
médio e no longo prazo.

“A literatura econômica e a
experiência internacional mos-
tram que um maior grau de auto-
nomia do banco central está asso-
ciado a níveis mais baixos e me-
nor volatilidade da inflação – sem
prejudicar o crescimento econô-
mico. As evidências também in-
dicam que a maior autonomia do
banco central contribui para a es-
tabilidade do sistema financeiro”,
destaca o comunicado.

Para o Banco Central, um
marco legal que blinde o órgão
de interferências políticas, prin-
cipalmente em períodos de tran-
sição de governo, aumentará a
imparcialidade da instituição ao
perseguir os objetivos de ma-
neira técnica. Na avaliação do
BC, isso facilita o controle da

inflação e a obtenção de juros
mais baixos.

“A autonomia legal promo-
verá maior credibilidade ao BC
e, assim, facilitará a obtenção de
inflação baixa, menores juros
estruturais, menores riscos e
maior estabilidade monetária e
financeira”, ressaltou o BC.

CNI
A Confederação Nacional da

Indústria (CNI) também comen-
tou a aprovação da autonomia
operacional do BC. Para a enti-
dade, a medida alinha o Banco
Central brasileiro à prática das
principais economias do planeta.

“A nova legislação colocará
o Brasil em linha com a experi-
ência internacional. O BC autô-

nomo também é importante para
a adesão do Brasil na Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento (OCDE), grupo de
países que segue padrões de go-
vernança considerados de exce-
lência. Esse tipo de avanço ins-
titucional é também uma prova
da robustez da democracia bra-
sileira”, comentou, em comuni-
cado, o presidente da CNI, Rob-
son Andrade.

A CNI citou dados do Bank
of England (Banco da Inglater-
ra), segundo os quais o Brasil era
o único país a não adotar o mo-
delo de autonomia operacional
do Banco Central, entre 27 im-
portantes economias do mundo
que trabalham com metas de in-
flação. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Comunicado de Fato Relevante
A Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, Conjunto 61, CEP 04552-020 inscrita 
no CNPJ 24.361.690/0001-72 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do BK I Fundo 
de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob  
nº 37.122.800/0001-95, em atendimento ao disposto (a) no item 21.3 do Regulamento do Fundo; e (b) no 
art. 46 da Instrução CVM nº 356/2001, conforme alterada, Comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado 
que foi informada, nesta data, do não reconhecimento da cessão de direitos do precatório oriundo da ação 
ordinária nº 0034928-68.2000.4.04.7100, processo de execução nº 5002481-72.2019.4.04.7100 e processo 
de precatório nº 5011634-21.2020.4.04.9388 (“Precatório”), em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Porto 
Alegre/RS, em decisão do referido Juízo. Conforme as informações recebidas pela Administradora até o 
momento, tal decisão foi proferida em razão de uma manifestação do cedente do Precatório nos autos 
alegando não ter realizado a negociação de seu crédito por meio da cessão formalizada pela escritura 
pública lavrada no 5º Tabelionato de Notas da Capital de São Paulo, às páginas 257 e seguintes do livro 2908.  
O Precatório representa 12,499% do Patrimônio Líquido do Fundo apurado em 20 de janeiro de 2021, e será 
realizada, nesta data, uma provisão para perdas no valor equivalente ao Precatório, na carteira do Fundo.  
O fato está sendo analisado pelas autoridades competentes e, assim que receber outras informações a 
seu respeito, a Administradora as publicará para conhecimento dos cotistas do Fundo e do mercado. Sem 
prejuízo, quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através de contato com a Administradora, 
pelo telefone (11) 2846-1166, ou pelo e-mail: adm.fundos@liminedtvm.com.br. Sendo o que tínhamos para 
o momento, permanecemos à disposição. São Paulo, 21 de janeiro de 2021. Atenciosamente, Limine Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.



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

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel e para intimações dos executados ISRAEL ROBLES CARDOSO (CPF nº 294.053.138-27), e PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE (CPF nº 389.234.448-55), bem como para a intimação da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
(CNPJ nº 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1008958-12.2018.8.26.0071, ajuizada pelo exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EUCALIPTOS (CNPJ nº 14.491.605/0001-37). O Dr. 
André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e 
art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 
14:00h, e com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 
o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fl s. 214/216 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 102.173 
DO 2° CRI DE BAURU/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 52.803,50 (cinquenta e dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (janeiro de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para as intimações dos executados LÍGIA FERREIRA (CPF nº 991.909.748-91); MARTINHO DONZINETE FERREIRA (CPF nº 008.188.808-21) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 
1005008-36.2016.8.26.0565, ajuizada pelos exequentes FRANCISCO DE ASSIS VANUCHI BRANDÃO (CPF 140.109.018-45), e PALMARI VANUCHI BRANDÃO (CPF 161.345.908-43). A Dra. Érika Ricci, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 15/03/2021 às 14:00h, e com término no dia 18/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 18/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 06/04/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fl s. 329/330 dos 
autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 1.787 DO 1° CRI DE SÃO CAETANO DO SUL/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 324.786,47 (trezentos e vinte quatro mil, setecentos e oitenta 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para as intimações dos executados MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO INJETADO LTDA (CNPJ nº 01.979.934/0001-80); MARIO MANGIATERRA (CPF nº 058.554.898-68), e sua esposa na qualidade de coproprietária LUCIA NOEMI PAZ DE 
MANGIATERRA (CPF nº 341.630.208-70), expedido nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 0001685-64.2009.8.26.0604, ajuizado pela exequente MEALS ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA (CNPJ nº 00.023.703/0001-35). A Dra. Ana Lia Beall, 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sumaré/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 14:00h, e com término no 
dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h. MATRICULA Nº 150.594 DO 4° CRI DE CAPITAL – SP: AVALIAÇÃO: R$ 
66.103,81 (sessenta e seis mil, centos e três reais e oitenta e um centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (janeiro de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados TECSIDER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 57.737.264/0001-40) na pessoa de seus representantes legais, PAULO MARTINS DE CASTRO FILHO (CPF nº 360.205.838-72), e sua mulher MARIA DA GUIA 
RODRIGUES DOS SANTOS, ou MARIA DA GUIA RODRIGUES MARTINS DE CASTRO, conf. R.13 da matricula 123.535 (CPF nº 306.589.968-00) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0011378-86.2018.8.26.0562, ajuizada 
pelo exequente ROBSON DA SILVA CARDEIRA (CPF nº 885.624.768-20). O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do 
TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 14:00h, e com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término 
no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fl s. 235/236 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM 
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 123.535 DO CRI DE SÃO VICENTE – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 465.009,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e nove reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (janeiro/2021).

Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimação do executado SRR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (CNPJ nº 03.120.951/0001-92), bem como do terceiro interessado ETEL TUOITOU (CPF nº 022.294.038-77), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº. 
0024301-32.2005.8.26.0100, ajuizado por ERNANI JOSE TEIXEIRA DA SILVA (CPF nº 014.581.348-73). O Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regula-
mentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.
br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão 
com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único 
do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 68.423 do 18° CRI de São Paulo – SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.708.896,00 (um milhão, setecentos e oito mil, oitocentos e e noventa e seis reais), conforme tabela pratica do TJSP, em (dezembro 
de 2020). LOTE 2 Matricula nº 75.553 do 18° CRI de São Paulo – SP AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 908.796,50 (novecentos e oito mil, setecentos e e noventa e seis reais e cinquenta centavos), conforme tabela pratica do TJSP, em (dezembro de 2020).

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada MARIA DO SOCORRO MEIRA HENRIQUES PRAÇAS (CPF nº 032.247.608-93), e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobranças de Despesas 
de Condomínio, processo nº. 0050061-60.2017.8.26.0100, ajuizada por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS APOLOS, ALVORADA, GOVERNADOR E OPERA – GALERIA DE CENTRO CONJUNTO DOM JOSÉ (CNPJ nº 54.283.973/0001-04). A Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, Juíza 
de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 14:00h, e 
com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 65.749 do 5° CRI de São Paulo – SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 248.606,22 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (janeiro de 2021).

Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado ENGRIMALDO LOPES DA COSTA (CPF nº 391.682.049-49), MARIA ORMINDA DA SILVA COSTA (CPF nº 274.368.528-09) expedido no Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0001446-20.2001.8.26.0320, ajuizado pelo 
exequente RIO BRAVO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. O Dr. Rilton Jose Domingues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução 
do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 
no no 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 14:00h, e com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não 
haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). Matricula nº 96.727 do 2° CRI de 
Limeira- SP OS DIREITOS de aquisição sobre o lote de terreno, situado a Rua Maria Kalil Mansur, nº 238, Residencial Campo Belo - Limeira, lote n° 34, da quadra “R”, com área total de 140,00m², medindo 7,00 metros de frente para a Rua Projetada 16 (atual Rua Maria Kalil Mansur); do lado direito com 20,00 
metros, confrontando com o lote 51. Sobre o terreno foi edifi cado um prédio residencial com aproximadamente 100,00m² de área construída, composta de: área, sala, dois quartos, banheiro, cozinha e corredor lateral. AVALIAÇÃO: R$ 100.062,50 (cem mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em maio/2015
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação dos executados AUTO POSTO ELISEU DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 03.054.794/0001-64) na pessoa de seu representante legal, e na sua pessoa CLEMENTE EFRAIN (CPF 043.307.228-87) e sua mulher RIVA BEIDER-
MAN EFRAIM (CPF 221.584.168-07) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 0110923-51.2009.8.26.0011, ajuizada pelo exequente IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ 33.069.766/0001-81) A Dra. 
Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início 
no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja 
licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRÍCULA Nº 180.348 
DO 8° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 335.401,56 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE DALVADISIO MENDES DE ANDRADE (CPF nº 008.788.045) na pessoa de sua inventariante MIRIAN SOUTO MENDES (CPF 082.871.475-49) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS – Proc. nº. 0060742-81.1983.8.26.0100, ajuizada pela exequente ANDRÉA FERRAZ ANDRADE (RG nº 12.218.678), representada por sua genitora GISÉLIA MARIA FERRAZ SILVA DE SOUZA (CPF nº 861.084.688-15). A Dra. Eliane da Camara Leite, Juíza de Direito da 1ª Vara da Família 
e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance 
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 1° OFÍCIO – VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - MATRICULA Nº 
219, LIVRO 2-A. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 677.492,06 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (dezembro/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para as intimações dos executados SERGIO DE OLIVEIRA HIROSE (CPF nº 948.949.576-04), e sua esposa ROSANA CRISTINA CANADO HIROSE (CPF nº 276.405.418-16), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1020044-53.2019.8.26.0003, ajuizada pelo exequente CONDOMINIO EDIFICIO VILLAS DO BOSQUE TROPICAL (CNPJ nº 07.850.062/0001-31). O Dr. Marcos Antonio Botto Muscari, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível 
do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 
24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem  será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 181.094 DO 14° CRI DE SÃO PAULO/SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 741.253,70 (setecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada SANDRA MARA MARGIOTTI (CPF 080.728.248-05), bem como para a intimação da usufrutuária vitalícia IDALINA MARIA GENARO (CPF 352.429.148-15), e dos coproprietários: ADENILSON MARGIOTTE (CPF 080.664.158-42) 
e sua mulher LEANDRA CRISTINA PIRES MARGIOTTE (CPF 080.665.868-17); SANDRA MARA MARGIOTTE ROMANO (CPF 008.728.248-05) e seu marido MARCIO CARVALHO ROMANO (CPF 076.218.818-95); WESLEY CARLOS MARGIOTTE (CPF 086.285.898-48) e sua mulher ZAG-
MA FERREIRA ROCHA MARGIOTTE (CPF 086.285.898-48), e EDILSON ANTONIO MARGIOTTE (CPF 109.407.498-58), bem como ainda para a intimação do terceiro interessado ENZO ANTONY PUPIN MARGIOTTE   (CPF 408.247.898-14), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO 
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0007947-59.2008.8.26.0541/01, ajuizada por RENATO CRISTIANO DE OLIVEIRA. O Dr. José Gilberto Alves Braga Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos 
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão 
com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-
se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será 
levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 15.426 DO CRI DE SANTA FÉ DO SUL/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 370.143,72 (trezentos e setenta mil, cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (dezembro de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada SIMÕES TÁVORA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ nº 72.716.855/0001-24) e demais interessados, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1003114-40.2015.8.26.0248, 
ajuizada por FERTILIZANTES HERINGER S.A. O Dr. Sérgio Fernandes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 
às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fl s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
da matricula abaixo descrita. AVALIAÇÃO: R$ 3.061.031,00 (Três milhões e sessenta e um mil e trinta e um reais), atualizado até maio de 2020, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Edital de 1ª e 2ª Praça DOS DIREITOS DE BEM IMÓVEL ABAIXO DESCRITO QUE CONFORME FLS. 179/181 DOS AUTOS ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE QUITADO e para intimação da executada ATMO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA (CNPJ nº 
07.377.084/0001-26) na pessoa de seu representante legal, bem como para a intimação da terceira interessada BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INCORPORAÇÕES S/A (CNPJ nº 29.964.749/0001-30) e demais interessados, expedido nos autos da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. nº 1091610-67.2016.8.26.0100, ajuizada pelo exequente ANTONIO CARLOS ESPER CURIATI (CPF nº 011.314.558-60). A Dra. Paula Regina Schempf Cattan, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da 
Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fl s. 491/492 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 206.940 DO 15° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO 
ATUALIZADA: R$ 1.294.455,13 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (dezembro/2020).
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Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito e para intimação do executado ADRIANO DONIZETTI DE FARIA (CPF nº 120.271.648-20), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0000708-34.2018.8.26.0450, ajuizado pela 
exequente QUATRO CANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ nº 03.168.269/0001-70). O Dr. Cléverson de Araújo, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Piracaia/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 
15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. 110/112 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo 
descrita. MATRICULA Nº 12.055 DO CRI DE PIRACAIA/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 461.853,06 (quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel abaixo descrito e para as intimações dos executados MULTIBRINK BRINDES E BRINQUEDOS LTDA (CNPJ nº 62.131.099/0001-18) na pessoa de seus representante legais, CÉSAR NOVAES VIEIRA (CPF nº 853.009.508-15) 
e sua mulher SANDRA LÚCIA FERRAZ VIEIRA (CPF nº 050.052.898-52); PEDRO ALBERTO BISSOLI (CPF nº 107.526.228-00); bem como para as intimações dos coproprietários CARMEN SILVIA FERRAZ KHOURY (CPF nº 051.230.758-01) e seu marido YORGHI KHOURY FILHO 
(CPF nº 001.273.948-00) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO – Proc. nº 1060075-86.2017.8.26.0100, ajuizada por BANCO SAFRA S/A (CNPJ º 58.160.789/0001-28). A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entre-
gando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo 
aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fl s. 767/768 dos autos ), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre 
o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, 
ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 115.627 DO 14° CRI DE SÃO PAULO/SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.434.762,25 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para as intimações dos executados DANIELA CRISTINA PIEDADE (CPF nº 302.673.308-39), e espolio de ANTONIO MOURA MIRANDA (CPF nº 015.321.298-58), na pessoa de sua inventariante CLEUZA DE SOUSA MIRANDA (CPF nº 
266.963.568-78), bem como para as  intimações dos herdeiros ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS (CPF nº 345.517.168-04) e RAFAEL DE SOUZA MIRANDA (CPF nº 370.645.138-70), e do terceiro interessado ARIOVALDO ESTEVES JUNIOR (CPF 103.246.388-09),  expedido nos autos da AÇÃO 
DE PROCEDIMENTO COMUM - EM FASE DE EXECUÇÃO - Processo nº 0011647-60.2004.8.26.0322, ajuizada pela exequente RENATA DA SILVA (CPF nº 161.974.948-33). O Dr. Victor Gavazzi Cesar, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Lins/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, 
com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD 
LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado 
para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 6.327 DO CRI DE LINS/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 82.107,21 (oitenta e dois mil, cento e sete mil reais e vinte e um centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação da executada EDNA COLOMBO (CPF nº 232.423.298-72), bem como para as intimações dos herdeiros coproprietários MAXIMILIANO COLOMBO (CPF nº 146.265.098-86); CORIOLANO COLOMBO FILHO (CPF nº 151.075.268-
45), e GIANCARLO COLOMBO (CPF nº 266.631.158-98) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 0060043-89.2003.8.26.0100, ajuizada pelos exequentes RICARDO DE ALMEIDA MELOSO (CPF nº 769.486.548-91), e MA-
RIA CRISTINA DE ALMEIDA MELOSO (CPF nº 044.398.858-70). A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 
no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h caso não 
haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge 
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz 
de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 29.471 DO CRI DE CARAGUATATUBA/SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 510.338,94 (quinhentos e dez mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARCIA RAQUEL SOARES CAMPOS (CPF nº 287.410.278-41) expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, EM FASE DE EXECUÇÃO - Processo nº 1000597-85.2018.8.26.0077, ajuizado pelo 
exequente JOCEMIR PEDRO DA SILVA (CPF nº 293.848.038-55). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com 
término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da 
matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 41.654 DO CRI DE BIRIGUI – SP: AVALIAÇÃO: R$ 187.411,60 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (dezembro de 2020).

CONVENÇÃO DOS MINISTROS ORTODOXOS DAS ASSEMBLÉIAS 
DE DEUS NO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS - COMOESPO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - (ATA 27 - 9ª A.G.O.)

convocados os membros da Convenção dos Ministros ortodoxos das Assembléias de Deus no Estado de 
São Paulo e outros a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA , no dia 13 de Março de 2021, 
às 08h30min em primeira Convocação como quorum estatutário e às 09h00min em Segunda convocação 
com qualquer número, no Templo da Assembléia de Deus, sito à Av. Dr. Ricardo Jafet, 214 - bairro Ipiranga 
- Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Leitura e deliberação da  
Ata anterior; Apresentação do Movimento Financeiro biênio 2019/2020; Parecer do Conselho Fiscal;  
Pedido de aprovação; Eleição da Mesa Diretora; Relação dos nomes baixados do Cadastro de 
Convencionais; Assuntos: devocionais, estatutários e administrativos.

 São Paulo, 12 de Fevereiro de 2.021.
Pastor Alcides Fávaro - Presidente da COMOESPO

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ 04.506.394/0001-05 - NIRE 35.216.969.751 - Edital de Convocação - Ficam 
os sócios da AZ Quest Investimentos Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 
15º andar, conjunto 152, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Sociedade”) convocados para participar da Reunião de Sócios que será 
realizada no dia 22/02/2021, às 10h, em meio digital, por videoconferência a ser acessada no link https://xzoom.us/j/910671
01786?pwd=M2l0MlJybXJYSWErS0FYRnJPNCs4dz09, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Destituição e nomeação 
de administradores da Sociedade. (ii) Alteração da representação legal da Sociedade. (iii) Alteração de quadro societário. (iv) 
Incorporação reversa, por meio da qual a AZ Quest Investimentos Ltda. - CNPJ 04.506.394/0001-05 incorporará a AZ Quest 
Participações S.A - CNPJ 07.569.956/0001-58 e a AZ Brasil Holdings Ltda. - CNPJ 18.903.124 0001-42, com a consequente 
extinção das sociedades incorporadas e o respectivo aumento de capital social da sociedade incorporadora, com exame, para 
eventual aprovação, do Protocolo e Justificação de Incorporação. (v) Exame, para eventual aprovação, do laudo de avaliação 
elaborado por empresa de contabilidade especializada. (vi) Discussão e eventual aprovação da supracitada incorporação reversa. 
(vii) Se aprovada tal incorporação reversa, aprovação do consequente aumento de capital social da Sociedade em decorrência 
desta operação. (viii) Consolidação do contrato social da Sociedade. (ix) Autorização aos administradores para praticar os atos 
necessários. São Paulo, 12/02/2021. AZ Quest Investimentos Ltda. - Walter Maciel Neto.

AZ QUEST PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 07.569.956/0001-58 - NIRE 35.300.324.609 - Edital de Convocação - Ficam 
os sócios da AZ Quest Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 
758, 15º andar, conjunto 152, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”) convocados para participar da Reunião de Sócios 
que será realizada no dia 22/02/2021, às 9h, em meio digital, por videoconferência a ser acessada no link https://zoom.
us/j/97941556143?pwd=cVB6L3RMMC9mTXdlckJwNTVXbVhzZz09, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Desti-
tuição de membro do Conselho de Administração da Sociedade. (ii) Incorporação reversa, por meio da qual a AZ Quest In-
vestimentos Ltda. - CNPJ 04.506.394/0001-05 incorporará a AZ Quest Participações S.A - CNPJ 07.569.956/0001-58 
e a AZ Brasil Holdings Ltda. - CNPJ 18.903.124 0001-42, com a consequente extinção das sociedades incorporadas e o 
respectivo aumento de capital social da sociedade incorporadora, com exame, para eventual aprovação, do Protocolo e Justi-
ficação de Incorporação. (iii) Exame, para eventual aprovação, do laudo de avaliação elaborado por empresa de contabilidade 
especializada. (iv) Discussão e eventual aprovação da supracitada incorporação reversa. (v) Se aprovada tal incorporação 
reversa, aprovação da extinção da Companhia. (vi) Autorização aos administradores para praticar os atos necessários. São 
Paulo, 12/02/2021. AZ Quest Participações S.A. - Walter Maciel Neto.

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

Aviso aos Acionistas - Aumento do Capital Social
Comunicamos aos Senhores Acionistas (i) que, em AGE realizada em 11/02/2021, foi aprovada a elevação do capital
social da Mangos Group Software S.A. (a “Companhia”), de R$ 1.000.000,00  para R$ 1.300.000,00, mediante a emissão
de 9.000.000  de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal pelo preço de emissão de R$ 33.333,34 por
lote de 1.000.000 de ações; (ii) que o prazo para os Senhores Acionistas exercerem o seu direito de preferência na
subscrição das ações então emitidas encerrar-se-á em 30 dias contados a partir da presente data; (iii) que os acionistas
que optarem por subscrever eventuais sobras de ações poderão fazê-lo durante o período de 5 dias imediatamente
subsequente ao término do mencionado prazo de (30) trinta dias; e (iv) que os Senhores Acionistas interessados em
subscrever as ações emitidas em decorrência do mencionado aumento de capital social devem contatar a Companhia por
meio dos e-mails robertomalta@mangoscredit.com.br e/ou brunnogiancoli@mangoscredit.com.br, observando-se os
prazos acima estipulados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os associados quites com ás suas obrigações
Estatutárias do “Instituto Nacional do Desporto Aquático”, para
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 27 de Fevereiro de
2021 ás 19:00 horas em primeira chamada e ás 15:30 horas em segunda e
última chamada na Rua Jorge Bron nº 124 - Bairro Vila Maria – São Paulo/
SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)
Prestação de Contas do Exercício Anterior; 2-) Alteração da nomenclatura
do Instituto; 3-) Alteração do Endereço da sede; 4-) Adequação Estatutária;
5-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Membros do Conselho
Fiscal; 6-) Assuntos Gerais. São Paulo, 05 de Fevereiro de 2021.

Klaus Lellis Celadon – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAON LINE

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – SINDILEX com sede na Rua Japurá, 43– Bela Vista – CEP
01319-030- São Paulo – SP, represent ado por sua Presidente Sônia Maria Corrêa
Alves, no uso das suas atribuições Estatutárias, nos termos do artigo 7º, alínea b e
artigo 9º do Estatuto, convoca todos os Servidores sindicalizados para participarem da
Assembleia Geral Ordinária Online que se realizará no dia 22/02/2021 às 18h30minutos,
em 1ª convocação, às 19h00, em 2ª e última convocação, com qualquer número de
presentes,  para tratar da seguinte ordem do dia: Pauta de Reivindicações da Data
Base 2021. São Paulo, 12de fevereiro de 2.021.

Sônia Maria Corrêa Alves - PRESIDENTE.

NTAGRO Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 33.852.725/0001-67 – NIRE 35.300.537.441

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de novembro de 2020
Data, Horário e Local: aos 24/11/2020, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Santo Amaro, nº 1047, 
conjunto 1009, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Presença/Convocação: Dispensadas as formalidades de 
convocação, uma vez que se encontram presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas apostas no livro próprio. Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente da Mesa; e David Monteiro 
Leite Ribeiro – Secretário. Ordem do Dia: Ratificar e autorizar a prática de determinados atos pela Diretoria da Companhia. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos: 
(i) ratificam, formalmente, neste ato, a aprovação dos atos praticados pelos Diretores da Companhia, na forma exigida no 
Estatuto Social, para a abertura de uma conta corrente, em 23/06/2020, em nome da Companhia, junto ao Banco Santander 
S.A., e, conforme artigo 14, inciso (ii), do Estatuto Social, para a tomada de um empréstimo, em 24/07/2020, em nome da 
Companhia, no montante total de R$1.500.000,00 junto ao Banco Santander S.A. (CNPJ nº 90.400.888/0001-42), para fins de 
gerar para a Companhia fundos operacionais necessários para suas atividades empresariais, e assinatura da respectiva Cédula 
de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 00332270300000001450, contendo todos os termos e condições do 
referido empréstimo, dos quais estão todos os presentes cientes e de acordo; (ii) autorizam os Diretores da Companhia, nos 
termos do artigo 14, inciso (ii), do Estatuto Social, a tomar, em nome da Companhia, os seguintes empréstimos adicionais, 
para a mesma finalidade mencionada no item (i) acima: (ii.a) no valor de R$600.000.00, tendo por mutuante o Sr. Antonio 
dos Santos Maciel Neto; (ii.b) no valor de R$600.000.00, tendo por mutuante o Sr. Olavo Egydio Setubal Júnior; e (ii.c) no 
valor de R$600.000.00, tendo por mutuante o Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos, todos esses empréstimos com prazo 
de vencimento de até 1 ano, a contar da data de cada desembolso, sobre cujos montantes incidirão juros remuneratórios de 
6,24% ao ano, calculados a partir da data de cada desembolso até a data de seu efetivo pagamento, podendo os Diretores 
assinar os respectivos contratos de empréstimo ou mútuo, os quais deverão refletir os termos e condições aprovados pelos 
acionistas presentes; e (iii) autorizam os Diretores da Companhia a, em qualquer caso, tomar todas as demais providências 
necessárias e assinar os documentos adicionais que se fizerem necessários à formalização dos atos acima referidos e ora 
aprovados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da presente ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 24/11/2020. Assinaturas: Antonio dos 
Santos Maciel Neto – Presidente da Mesa; David Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Acionistas: AMN Participações 
Ltda., Antonio dos Santos Maciel Neto; Lazer Temático Ltda., Silvio Eid; Gio Tec Participações Ltda., Giorgio Nicoli; 
David Monteiro Leite Ribeiro; Marcos Antonio Molina dos Santos; O.S. Negócios e Participações Ltda., Olavo Egydio 
Setubal Júnior. JUCESP – Registrado sob nº 24.092/21-6 em 11/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

NTAGRO Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 33.852.725/0001-67 – NIRE 35.300.537.441

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de novembro de 2020
Data, Horário e Local: aos 23/11/2020, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Santo Amaro, nº 1047, 
conjunto 1009, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Presença/Convocação: Dispensadas as formalidades de 
convocação, uma vez que se encontram presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas apostas no livro próprio. Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente da Mesa; e David 
Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e 
deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
cujas cópias encontram-se anexadas à presente ata, dispensadas de publicação, em conformidade com o artigo 294, II, 
da Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 13.818/2019; e (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas, com abstenção dos legalmente 
impedidos, sem emendas ou ressalvas, as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da 
Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e (b) tendo em vista o resultado do exercício citado, 
restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se 
a assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. 
São Paulo, 23/11/2020. Assinaturas: Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente da Mesa; David Monteiro Leite 
Ribeiro – Secretário. Acionistas: AMN Participações Ltda., Antonio dos Santos Maciel Neto; Lazer Temático Ltda., Silvio 
Eid; Gio Tec Participações Ltda., Giorgio Nicoli; David Monteiro Leite Ribeiro; Marcos Antonio Molina dos Santos; 
O.S. Negócios e Participações Ltda., Olavo Egydio Setubal Júnior. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 24.088/21-3 em 11/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Maro Empreendimentos e 
Participações Ltda.

NIRE JUCESP 35.222.781.580 - CNPJ/MF 58.398.520/0001-84
Extrato da Ata de Reunião 

de Sócios Realizada em 04.12.2020
Data, hora, local. 04.12.2020, às 9h, na sede social, Avenida 
Juscelino Kubitschek, nº 50, 1º andar, conjunto 12, São Paulo-SP. 
Presença. totalidade do capital social. Deliberações 
aprovadas. a redução do valor do capital social que hoje é R$ 
1.517.334,00 para R$ 557.334,00, por coniderar excessivo em 
relação ao objeto social, conforme o artigo 1082 , II do Código 
Civil, perfazendo a redução total de R$ 960.000,00, a serem 
pagos aos sócios Renato Luiz de Macedo Mange, e 
Regina Mange Niemeyer, a quantia de R$ 480.000,00 
cada um. E aprovam a nova redação da cláusula 5ª que trata do 
capital social. Fica a administração autorizada a tomar as 
providências necessárias. Encerramento: Nada mais. 

São Paulo, 04.12.2020. 
Regina Mange Niemeyer 

Renato Luiz de Macedo Mange
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Serviços
registram
queda de
7,8% em

2020, revela
pesquisa do

IBGE
O setor de serviços regis-

trou queda de 7,8% em seu
volume no acumulado do ano
de 2020. Esse foi o recuo mais
intenso do indicador desde o
início da série histórica, em
2012. O dado foi divulgado  na
quinta-feira (11), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), em sua Pesquisa Men-
sal de Serviços (PMS).

Considerando apenas o
mês de dezembro, o setor tam-
bém teve quedas na compara-
ção com novembro de 2020 (-
0,2%) e em relação a dezembro
de 2019 (-3,3%). A receita no-
minal caiu 7,1% no acumulado
do ano e de 2,3% na compara-
ção com dezembro de 2019. Na
comparação com novembro, no
entanto, houve crescimento de
0,7% na receita.

No acumulado de 2020, o
volume de serviços caiu em
quatro dos cinco segmentos
pesquisados. Os serviços
prestados às famílias tiveram
o maior impacto na queda dos
serviços em 2020: 35,6%. O
resultado veio do desempe-
nho ruim de atividades como
restaurantes, hotéis e ativi-
dades de condicionamento
físico, devido à pandemia de
covid-19.

Outras quedas
Também apresentaram re-

dução no volume os segmen-
tos de serviços profissionais,
administrativos e complemen-
tares (-11,4%), de transportes,
serviços auxiliares aos trans-
portes e correios (-7,7%) e de
informação e comunicação (-
1,6%).

O único dos cinco segmen-
tos com alta no volume em
2020 foi o setor de outros ser-
viços (6,7%), impulsionado, em
grande parte, pelo bom desem-
penho das empresas que atu-
am nos segmentos de
corretoras de títulos, valores
mobiliários e mercadorias; ad-
ministração de bolsas e mer-
cados de balcão organizados;
atividades de administração de
fundos por contrato ou comis-
são; recuperação de materiais
plásticos; e corretores e agen-
tes de seguros, de previdên-
cia complementar e de saúde.
(Agencia Brasil)



Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel e para intimação da executada CASSIA REGINA AZEVEDO SILVA (CPF nº 020.230.888-01), bem como para a intimação da terceira interessada e credora COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE – COHAB 
BANDEIRANTE (CNPJ nº 46.065.546/0001-25) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, EM FASE DE EXECUÇÃO -  Processo nº. 1015177-46.2018.8.26.0037, ajuizada pelo exequente JORGE LUIZ DA SILVA (CPF nº 019.954.018-70). O Dr. 
Paulo Luis Aparecido Treviso, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araraquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início 
no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja 
licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 259 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo 
descrita. MATRICULA Nº 49.471 DO 1° CRI DE ARARAQUARA/SP. AVALIAÇÃO: R$ 242.500,00 (Duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), atualizada até (agosto/2020), conf. laudo de avaliação de fls. 239/253, homologado as fls. 259 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito e para as intimação do executado DENIS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF nº 130.884.048-90), e da sua esposa na qualidade de coproprietária LUCIANA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 204.173.828-63), bem como para a 
intimação da terceira interessada e credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ n° 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0022322-68.2018.8.26.0071, ajuizada pela exequente OLGA DELA 
COLETA (CPF nº 868.054.368-34). O Dr. Arthur de Paula Gonçalves, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional 
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com 
início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 
1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fls. 90/92 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 
77.986 DO 2° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 132.774,34 (cento e trinta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020). 
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel abaixo descrito, e para intimação dos executados FLAVIO RAVAGNANI DE OLIVEIRA (CPF nº 215.385.408-35), e ANA PAULA CALIXTO DE ARAUJO (CPF nº 222.272.918-18), bem como para a intimação do credor alienante fiduciário CAIXA 
ECONÔMINA FEDERAL -  CEF (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1009456-74.2019.8.26.0071, ajuizada pelo exequente NOVITÁ CLUB E CONDOMÍNIO (CNPJ nº 13.641.426/0001-76). 
O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 
e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 
14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem 
será  entregue a  quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 238/239 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 101.539 DO 2° CRI DE 
BAURU/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 121.627,05 (cento e vinte um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados JENIFFER COELHO PERUNCELLI (CPF 225.888.898-98); DAVID DE BARROS PINTO (CPF nº 007.146.998-29), e sua mulher RITA DE CASSIA LEÔNCIO DE BARROS (CPF nº 270.706.458-05) e demais interessa-
dos, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0026568-15.2016.8.26.0577, ajuizada pela exequente VALDIREIA APARECIDA GONÇALVES MACEDO LANDIM (CPF nº 220.872.898-08). O Dr. Daniel Toscano, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de São José dos Campos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 
24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 262/266 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 96.904 DO 1° CRI DE 
SANTO ANDRÉ/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 503.100,00 (quinhentos e três mil e cem reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020). 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ESPOLIO RENATO ADRIANI (CPF 495.319.058-00) e VERA LÚCIA GUARDIA ADRIANI (CPF 296.402.438-33), RENATO GUARDIA ADRIANI (CPF 170.175.538-61), ANA PAULA GUARDIA ADRIANI 
DA SILVA (CPF 176.377.018-40), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de ORDINÁRIA, em fase de Execução – Proc. 0023483-21.2012.8.26.0008 (008.09.209923-5) – movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARTHENON (CNPJ 03.571.793/0001-97). A 
Dra. Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término 
no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da 
matricula abaixo descrita. AVALIAÇÃO: R$ 936.487,30 (novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel, do qual CONF. FLS. 299/302 DOS AUTOS, A HIPOTECA ENCONTRA-SE QUITADA, e para as intimações dos executados: ZABDI ACCOUNTING – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/C LTDA (CNPJ nº 01.059.679/0001-57) na pessoa de seus representantes legais, JONAS 
VOLCOV (CPF nº 076.174.778-80) e ANDREIA VOLCOV (CPF nº 127.786.828-05), bem como para a intimação credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, ORA EM FASE DE EXECUÇÃO - Pro-
cesso nº. 1009761-44.2014.8.26.0003, ajuizada por MARCOS ALBINO ALVES TRENTIN (CNPJ nº 758.786.908-53). A Dra. Samira de Castro Lorena, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado 
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará 
a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no 
dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fls. 594 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 137.251 DO 14° CRI DE SÃO PAULO/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 901.025,50 (Novecentos e um mil e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (setembro de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimações dos executados: DUFRAN COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 02.523.551/0001-65) na pessoa de seu representante legal, e na sua pessoa FRANCISCO DOS SANTOS (CPF nº 894.787.468-04), bem como para a intimação de sua esposa e coproprietária 
DULCE IVANILDE CUNHA DOS SANTOS (CPF nº 063.706.148-90) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 1008442-62.2015.8.26.0405/01, ajuizada pelos exequentes WAGNER PECCI (CPF nº 058.114.078-82);  JEFFERSON PECCI (CPF nº 
079.101.128-31), e CARLOS PECCI (CPF nº 145.110.528-24). O Dr. Mario Sergio Leite, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com 
início no dia 01/03/2021 às 14:00h, e com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, 
ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada dos autos, conf. decisão de fls. 274/275 dos autos,  e mencionado no item 04, consta que nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, 
o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior 
ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 28.545 
DO 2° CRI DE SOROCABA/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.580.457,88 (Um milhão quinhentos e oitenta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020). LOTE 02 –MATRICULA Nº 31.741 DO 2° CRI DE 
SOROCABA/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 267.699,70 (Duzentos e sessenta e sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de aquisição que a executada possui sobre o bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada OLINDA SPONCHIADO (CPF nº 407.212.995-04), bem  como para a intimação da credora e alienante fiduciária FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 
– FAR (CNPJ 03.190.167/0001-50) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1006426-73.2017.8.26.0597, ajuizada pela exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACÁCIAS (CNPJ nº 15.168.922/0001-80). O Dr. Nemércio 
Rodrigues Marques, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sertãozinho SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e 
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com 
término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 177/178 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 64.226 DO CRI DE SERTÃOZINHO/
SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 81.023,73 (oitenta e um mil e vinte e três reais e setenta e três centavos) atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimações dos executados ACQUASUGAR INDUSTRIAL E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ nº 09.372.180/0001-07), CELSO APARECIDO DA SILVA (CPF nº 052.396.398-09), ROSIMARI DO CARMO 
SOARES SILVA (CPF nº 090.906.318-44), expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIO nº 1000764-10.2019.8.26.0549, (oriunda da 1ª Vara Cível da comarca de Araraquara, processo nº 1007029-80.2017.8.26.0037), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). O Dr. 
Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 
de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no 
dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 
1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.091 do CRI de Santa Rosa 
de Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 91.744,70 (noventa e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em junho de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado DISTRIBUIDORA ALTEX LTDA (CNPJ nº 10.453.525/0001-36), GILMAR SOUZA CANGUSSU (CPF nº 116.920.878-94), bem como sua esposa IONE MARIELE DE FARIA CANGUSSU (CPF nº 279.022.028-00) 
expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0070428-39.2012.8.26.0114, ajuizado pelo exequente GRENDENE S/A (CNPJ nº 89.850.341/0001-60). O Dr. Celso Alves de Rezende, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas /SP, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta 
por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descrita. Matriculas n°s 124.505, 121.371, 121.372 do 2° CRI de Campinas – SP, MATRICULA nº 124.505, MATRICULA nº 121.371 e MATRICULA nº 
121.372. AVALIAÇÃO: R$ 2.191.361,50 (dois milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (dezembro de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S/A (CNPJ nº 13.823.185/0001-86), SEBASTIÃO SUSSAI (CPF nº 967.893.878-20), LOURENÇO CALIENTO GONÇALVES (CPF 
nº 321.198.178.04), bem como terceiro interessado LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 1005589-10.2016.8.26.0320, ajuizado pelos exequentes TADEU DEQUETO MARTINS (CPF nº 319.053.068-81), MARINA CONTI 
TAKAHASHI DEQUERO (CPF nº 326.942.798-05). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 01/03/2021 às 14:00h, e com término no dia 03/03/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 03/03/2021 
às 14:01h, e com término no dia 22/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por centos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 71.630 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: R$ 149.581,03 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) conforme laudo de fls. 889 (agosto/2019).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para as intimações dos executados ESPAÇO INTERNO COMPONÍVEIS E MODULADOS DE BAURU LTDA (CNPJ nº 61.957.486/0001-45) na pessoa de seu representante legal, JACIEL ALVES FERREIRA (CPF nº 372.760.188-49), bem como a sua 
esposa na qualidade de coproprietária BETI ALVES FERREIRA (CPF 082.325.318-00), expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 0011892-57.2018.8.26.0071, ajuizada pelo exequente MZA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ nº 04.956.044/0001-40). O Dr. João 
Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 22/02/2021 às 14:00h, e com término no 
dia 24/02/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 24/02/2021 às 14:01h, e com término no dia 15/03/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 80% (oitenta por cento, conf. fls. 202/205 dos autos), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto 
da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao 
cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 77.623 DO 1° CRI DE BAURU/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.482.507,38 
(Um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro/2020).

Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/ME nº 13.177.028/0001-40 - NIRE 35.225.023.520

Edital de Convocação
A Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda (a “Sociedade”), convoca seus sócios quotistas a se reunirem em Reunião de 
Sócios (a “Reunião de Sócios”), a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, às 10h, exclusivamente por teleconferência na 
plataforma digital Microsoft Teams (conforme instruções abaixo), para (i) aprovar a realização de acordo para pagamento no va-
lor de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), nos autos da ação judicial n°: 0026645-90.2019.8.19.0002, relacionada ao 
empreendimento “Charitas”; e (ii) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários ou convenientes 
à consecução das matérias aprovadas. Os convites individuais para admissão e participação na Reunião de Sócios serão remeti-
dos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida acima, juntamente 
da documentação de suporte às deliberações da Reunião de Sócios (conforme necessárias). Somente serão admitidos os quotis-
tas regularmente credenciados e seus representantes legais ou procuradores (nos termos da Lei nº 6.404/1976). Caso determi-
nado quotista não receba o convite individual para participação na Reunião de Sócios com até 4 (quatro) horas de antecedência 
em relação ao horário de início da Reunião de Sócios (conforme este Edital de Convocação), este deverá entrar em contato com 
a administração da Sociedade pelo número de telefone +55 (21) 35502014 ou pelo endereço de e-mail GabriellaBuzzone@rjzcy-
rela.com.br com no mínimo 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Reunião de Sócios para que seja 
prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do quotista seja liberado mediante o envio de novo convite indivi-
dual. A Sociedade ora disponibiliza o endereço de e-mail GabriellaBuzzone@rjzcyrela.com.br para o esclarecimento de dúvidas 
de seus quotistas quanto ao funcionamento da plataforma de videoconferência Teams e ao ingresso na sala de conferência que 
servirá como local virtual para realização da Reunião de Sócios. A alternativa de participação à distância por meio da plataforma 
Teams ora é fornecida pela Sociedade em substituição à participação presencial. A Sociedade não se responsabiliza por proble-
mas de conexão que os quotistas credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Socie-
dade (e.g., instabilidade na conexão do quotista com a Internet ou incompatibilidade da plataforma Teams com equipamento do 
quotista). Os quotistas credenciados que participarem da Reunião de Sócios por meio da plataforma Teams de acordo com as 
instruções da Sociedade serão considerados presentes à Reunião de Sócios. São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
Miguel Maia Mickelberg - Diretor                          Luiz Eduardo Michaeli de Abreu da Costa - Diretor

SERASA S.A.
CNPJ nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das 
Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 
231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o próximo 
exercício fi scal; b) consignar a renúncia do Sr. Anthony David Reeves ao cargo de Conselheiro; e (c) eleger o Sr. Inacio 
Lopes da Silva Junior como Conselheiro da Companhia. Cópias autenticadas de documentos de representação devem 
ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Companhia, até três dias úteis antes da Assembleia. Kerry 
Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Black Hawk Brasil Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 14.197.474/0001-80 - NIRE nº 35.225.700.602

Extrato da Ata de reunião de quotistas, realizada em 12.06.2020
Data, hora, local: 12.06.2020, às 09hs, na sede social, Rua Olimpíadas, nº 205, 4º andar, Edifício Continental Square, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Armando Monteiro Mendes e Secretário: Fabio Roberto Hage 
Tonetti. Deliberações Aprovadas: (i) aprovar o Protocolo e Justifi cação de Incorporação, relativo à incorporação 
desta Sociedade pela JFJF Incorporação e Participações Ltda., com sede em Vitória/ES, CNPJ/MF nº 14.457.515/0001-
20, JUCEES em 15.5.2020, NIRE n° 32.202.636.191 – (“Sociedade Incorporadora”), concordando com suas cláusulas e 
condições; (ii) ratifi car a nomeação da empresa de auditoria: Wilson Roberto Tonetti, perito contador CRC/SP nº 078.209/O-2; 
Antonio Carlos dos Santos, perito contador CRC/SP nº 173.866/O-1 e Sidnei Baldan, perito contador CRC/SP nº 116.061/O-3, 
que procederam à avaliação do patrimônio líquido da Sociedade Incorporada e elaboraram o respectivo Laudo de Avalia-
ção; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação desta Sociedade, elaborado pelos peritos contadores que fi xou o valor do patrimô-
nio líquido desta Sociedade Incorporada em R$ 16.795.106,37, passando tal laudo a fazer parte integrante desta Ata de Re-
união de Quotistas; (iv) aprovar a incorporação desta Sociedade Incorporada, na forma do disposto nos artigos 1.116 a 1.118 
da Lei nº 10.406/02 (Código Civil) e nos artigos 223 a 227 da Lei 6.404/1976, pela JFJF Incorporação e Participações 
Ltda., sendo dita incorporação feita pelo valor apurado no laudo pericial contábil da Sociedade Incorporada, apurado com 
base no balanço levantado em 31.05.2020, tudo de acordo com o Protocolo e Justifi cação de Incorporação, que apro-
vado neste ato, passa a fazer parte integrante desta Ata de Reunão de Quotistas como anexo, e demais preceitos legais, como 
consequência da estreita colaboração existente entre ambas as sociedade - Incorporada e Incorporadora; (v.i) esclarecer que 
as eventuais variações patrimoniais que tenham ocorrido, desde a data do balanço desta Sociedade, levantado em 31.05.2020 
até a presente data de incorporação, serão retratadas na contabilidade da Sociedade Incorporadora; (v.ii) aprovar o pagamen-
to, pautado no Laudo de Avaliação desta Sociedade, pela Sociedade Incorporadora aos sócios desta Sociedade, da importância 
de R$ 16.795.106,37 em moeda corrente do país, da seguinte forma: (i) Ao sócio Armando Monteiro Mendes, parcela única no 
valor de R$ 1.679,51, a ser pago em até dez dias após o registro do ato societário; (ii) A sócia Black Hawk Enterprises LLC, 
o valor de R$ 16.793.426,86 a ser convertida em US$ (dólares) na data de seu pagamento, o qual se dará em até dez dias, após 
o registro na Junta Comercial, através da remessa para os Estados Unidos da América, na conta corrente da sócia desta socie-
dade, Black Hawk Enterprises LLC, sendo 01 parcela de R$ 293.426,86 mais 50 parcelas de R$ 330.000,00, fi xas e não 
reajustáveis, vencendo-se a primeira em até 10 dias do arquivamento desta Ata, e as demais no mesmo dia dos meses subse-
quentes. (v.iii) considerando a versão da totalidade dos ativos e passivos da Sociedade Incorporada à Sociedade Incorporado-
ra, se declara extinta esta Sociedade Incorporada, para todos os fi ns de direito, sendo, todos os seus ativos, passivos, direitos e 
obrigações transferidos a esta Sociedade Incorporadora, que a sucede para todos os fi ns de direito; e, (x.iv) nomear o Diretor 
Geral da Sociedade Incorporada, Armando Monteiro Mendes, a tomar todas as providências necessárias para a efetiva-
ção da operação societária de incorporação, bem como a subsequente extinção desta Sociedade, procedendo a todos os ne-
cessários arquivamentos, registros e baixas. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 12.06.2020. Black Hawk Enterpri-
ses LLC - p.p: Armando Monteiro Mendes. Armando Monteiro Mendes. Visto da Advogada: Michelle Hage Tonetti 
Furlan - OAB/SP: 287.613. JUCESP nº 434.240/20-5 em 14.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

45ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP.EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Processo Digital nº: 0038963-73.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de
Serviços Exequente: Instituto Maria Imaculada Executado: Suely Reis Barnett INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROC: 0038963-73.2020.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz da 45ª Vara Cível - Foro
Central Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a SUELY REIS BARNETT, CPF/MF 921.346.298-00 que
por este Juízo, tramita o Cumprimento de sentença, movido por Instituto Maria Imaculada. Estando a ré em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 12.030,58 (f. 2 - a ser atualizado), sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC). 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. São Paulo-SP. J - 12 e 13/02
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1083659-56.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bass Club Comércio de Acessórios e Automação Ltda, 
CNPJ 02.167.611/0001-54, na pessoa de seu representante legal, que Athenabanco Fomento Mercantil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, para cobrança da quantia de R$ 87.160,89 (out/2016), referente ao inadimplemento das duplicatas nºs 51797-1, 51797-2 e 51797-3, emitidas 
pela empresa Pool Service Comercial Importadora e Exportadora e Assessoria Internacional Ltda. Estando a executada em local ignorado, foi deferida 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059395-04.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a(o) Tocam Impregnação Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 51.545.150/0001-11, na pessoa de seu representante 
legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, 
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 42.180,11 (06/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente 
ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Lavinia Ribeiro, nº 19/21, Vila Invernada,  
São Paulo/SP (instalação 59694459 - cliente 10169914), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as 
faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. Estando 

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

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2020.   B 11 e 12/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007081-93.2020.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sung Chae Lee Pak,  
CPF 014.419.598-40 e Woo Cheul Pak, CPF 049.913.638-10, que a Ação de Procedimento Comum, 
requerida por Conjunto Tours de France, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de 
R$ 39.263,09 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios 
e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, 

ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 
3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para 
que os executados, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações  
(art. 525 do C.P.C.). B 11 e 12/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0053565-69.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) ENZO MONZANI, Brasileiro, Divorciado, Empresário, RG 14.944.911-2, CPF 147.647.308-04,, que 
CENTRO TÉCNICO DE VEÍCULOS STTUTGART LTDA. Executa na fase de cumprimento de sentença a quantia de R$ 
R$ 305.697,23, corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Ação de Cobrança. Estando o Executado em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague ou apresente sua 
Impugnação sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2021.      [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0180980-50.2011.8.26.0100 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 
Leonardo Vieira da Rosa CPF 953.129.350-34, que Rafael Barbosa Moreira ajuizou ação comum, objetivando seja 
julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no equivalente a 100 salários 
mínimos, bem como ao pagamento de multa no equivalente a 100 salários mínimos, face às graves ameaças feitas pelo 
réu, condenando ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2021.                                            [11,12] 
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Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0045354-78.2019.8.26.0100) - Processo principal: 1004874-46.2016.8.26.0100. 
O Dr. Rodolfo César Milano, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Maoma Ro Service Prof  P H. R. S. 
S. Ltda, CNPJ03.686.848/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco 
Bradesco S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para que pague a quantia de R$ 41.049,51 (junho/2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de10% 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 a executada, independentemente de penhora ou nova 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir. Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias,
contados de 10/02/2021, para, querendo, purgar(em) o débito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B52068 – CONTRATO:  8032608895115 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG
0326 – OSASCO - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA GLYCERIO ALMEIDA MACIEL, 75,
LOTE 13, QUADRA 15, 29º SUBDISTRITO DE STO AMARO, SANTO AMARO, SÃO
PAULO – SP, CEP: 04433-020 - MARLENE DE FATIMA PARREIRA DE CARVALHO,
BRASILEIRO(A), APOSENTADA, CPF: 003.052.848-86, CI: 9475826-8 SSP/SP
CASADO(A) COM BENEDITO ROBER TO DE CARVALHO, BRASILEIRO(A),
CARTEIRO, CPF 036.464.338-25 CI: 14827940 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTAÇÕES

10 - 11 e 12/02
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Câmara
aprova

retorno de
comissões e
do Conselho

de Ética
A Câmara dos Deputados

aprovou na quinta-feira (11)
resolução autorizando o retor-
no das comissões e do Con-
selho de Ética e Decoro Parla-
mentar. O funcionamento dos
colegiados estava suspenso
desde março do ano passado,
em razão da pandemia do novo
coronavírus. Na ocasião, a
Casa adotou um sistema remo-
to para a deliberação de proje-
tos através apenas do plená-
rio virtual.

A resolução anunciada diz
que o sistema remoto de deli-
beração passará a ser medida
excepcional e deve ser utiliza-
do preferencialmente por de-
putados que estão no grupo
de risco da covid-19 .

Com o novo texto, a Câma-
ra deverá adotar um sistema
híbrido de deliberação, com
presença física e remota de
parlamentares, para o plenário
e demais colegiados.

Pela resolução, as sessões
realizadas remotamente deve-
rão ser convocadas com ante-
cedência mínima de 24 horas e
deverão tratar preferencial-
mente de matérias relaciona-
das à pandemia da covid-19 e
seus efeitos sanitários, econô-
micos e sociais.

Aglomeração
Segundo o relator, deputa-

do Marcelo Ramos (PL-AM),
o ato da Mesa Diretora vai es-
tipular o número máximo de

deputados que poderão reunir-se presencialmente por plená-
rio. Mas, de acordo com Ramos,o Departamento Técnico da
Câmara estima que até 140 deputados poderão participar das
sessões no plenário Ulysses Guimarães sem provocar aglome-
rações.

No caso das comissões, a equipe técnica da Casa ainda vai
analisar as comissões que poderão funcionar ao mesmo tempo
e o total de pessoas que poderão participar presencialmente
das reuniões.

Caberá a cada comissão deliberar sobre regras destinadas a
compatibilizar seus procedimentos internos com as exigências
de distanciamento social e com o funcionamento por meio do
sistema remoto de deliberação.

O texto prevê que, além dos parlamentares, poderão partici-
par presencialmente no plenário apenas servidores da Câmara,
em número mínimo necessário ao bom andamento dos traba-
lhos; ministros de Estado e representantes de organizações e
entidades, preferencialmente nacionais, diretamente relaciona-
das com os temas em discussão.

A mesma resolução diz ainda que as audiências públicas e
demais eventos deverão ocorrer de forma virtual, preferencial-
mente às segundas e sextas-feiras.

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) criticou a resolução e
disse que seu partido vai recorrer à Justiça contra a volta do
trabalho presencial nas comissões. Ele afirmou que a aglomera-
ção no plenário, durante a eleição para a presidência da Câmara
resultou em pelo menos 30 parlamentares contaminados pela
covid-19.

“É claro que queremos a volta das comissões, mas com se-
gurança e protocolo. Não podemos criar duas categorias de
parlamentares: os que podem participar presencialmente e os
que não podem. Isso se chama isonomia”, afirmou. (Agencia
Brasil)



Bolsonaro: novo auxílio pode começar
em março e durar até quatro meses
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O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quinta-feira (11) que
o novo auxílio emergencial para
os trabalhadores informais pode
começar a ser pago em março e
deve durar entre três e quatro
meses. Segundo ele, o valor não
está definido e o início dos re-
passes está em negociação com
o Congresso Nacional, que pre-
cisa aprovar um projeto de lei
instituindo novamente a medida.

“Tá quase certo, né? Não sa-
bemos o valor. Com toda a cer-
teza, pode não ser, né?, a partir
de março, por três, quatro me-
ses, é o que está sendo acertado
com o Executivo e com o Parla-
mento também”, afirmou em
uma rápida entrevista à impren-
sa concedida após um evento
em Alcântara (MA), para entre-
ga de títulos de terra.

O novo auxílio emergencial
substituirá o auxílio pago ao lon-
go ano passado, como forma de
conter os efeitos da pandemia de
covid-19 sobre a população mais
pobre e os trabalhadores infor-
mais. Inicialmente, o auxílio
emergencial contou com parce-

las de R$ 600 ou R$ 1,2 mil (no
caso das mães chefes de famí-
lia), por mês, a cada beneficiá-
rio. Projetado para durar três
meses, o auxílio foi estendido
para o total de cinco parcelas e,
em setembro de 2020, foi libe-
rado o Auxílio Emergencial Ex-
tensão de R$ 300 (R$ 600 para
as mães chefes de família), com
o máximo de quatro parcelas
mensais. O último pagamento do
benefício ocorreu no final de
janeiro. Cerca de 67 milhões de
pessoas foram contempladas
com o programa.

Ainda na entrevista, Bolsona-
ro falou que é preciso ter res-

ponsabilidade fiscal e defendeu
a normalização do comércio.
“Agora, não basta apenas conce-
der mais um período de auxílio
emergencial. O comércio tem
que voltar a funcionar, tem que
acabar com essa história de fe-
cha tudo. Devemos cuidar dos
mais idosos e de quem tem co-
morbidades. O resto tem que tra-
balhar. Caso contrário, se nós
nos endividarmos muito, o Bra-
sil pode perder crédito, né?, e daí
a inflação vem, a dívida já está
em R$ 5 trilhões, e daí vem o
caos. E ninguém quer isso
aí”.Bolsonaro afirmou também
que os acordos assinados com o

governo dos Estados Unidos,
ainda na gestão de Donald Trump,
serão mantidos pela atual admi-
nistração de Joe Biden, incluin-
do o Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas para uso comerci-
al da Base de Alcântara. A medi-
da foi oficializada em 2019 e
permite o lançamento de fogue-
tes em solo brasileiro com tec-
nologia norte-americana.

“O povo americano é real-
mente voltado para os interesses
de sua nação. Muda governo,
pouca coisa muda. Acredito que
todos os acordos que assinamos
com o governo Trump serão
mantidos no governo Biden. Por-
que, afinal de contas, todos nós
ganhamos, não só os america-
nos, mas o Brasil também. Fi-
camos 20 anos aguardando o
momento para botar para fren-
te o centro de lançamento de
Alcântara. Foi feito em 2019
com a assinatura e depois com
acordo da Câmara e agora esta-
mos com uma realidade aqui.
Isso nos coloca no seleto gru-
po dos lançadores de satélite.”
(Agencia Brasil)

A Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu na quinta-feira (11)
aceitar denúncia apresentada
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) contra o governador
afastado do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel. Com a decisão,
Witzel passa à condição de réu
no processo. No mesmo julga-
mento, os ministros também
decidiram manter o afastamen-
to por mais um ano.

Em agosto do ano passado,
Witzel foi afastado do cargo

STJ aceita denúncia
contra governador

afastado do
 Rio de Janeiro

por 180 dias em decisão do
ministro Benedito Gonçalves,
do STJ. O afastamento foi de-
terminado no âmbito da Ope-
ração Tris in Idem, um desdo-
bramento da Operação Place-
bo, que investiga atos de cor-
rupção em contratos públicos
do governo do Rio de Janeiro.

Desde o início das inves-
tigações, Witzel nega o en-
volvimento em atos de cor-
rupção e sustenta que seu
afastamento não se justifica.
(Agencia Brasil)

Câmara aprova projeto que torna
crime furar a fila de vacinação

A Câmara dos Deputados
aprovou  na quinta-feira (11) o
Projeto de Lei 25/21 que altera
o Código Penal para punir as
pessoas que furam a fila de vaci-
nação contra o novo coronavírus
(covid-19). Os parlamentares
também aprovaram a proposta
que aumenta a pena para quem
destruir, inutilizar vacinas ou in-
sumo usados contra a covid-19.
As duas matérias seguem agora
para apreciação do Senado.

O projeto prevê que quem
infringir a ordem de vacinação
- furar a fila - poderá ser puni-
do com pena de reclusão de um
a três anos, e multa. A pena é
aumentada de um terço se o

agente falsifica atestado, de-
claração, certidão ou qualquer
documento.

O projeto também prevê a
punição pelo crime de peculato
de vacinas, bens ou insumos
medicinais ou terapêuticos com
reclusão de três a 13 anos, e
multa. A punição para quem se
apropriar, desviar ou subtrair va-
cinas vale tanto para vacina pú-
blica como para particular.

O projeto caracteriza como
crime de corrupção em plano de
imunização o ato da pessoa se
valer de cargo ou função para,
em benefício próprio ou alheio,
infringir a ordem de prioridade
de vacinação ou afrontar, por

qualquer meio, a operacionaliza-
ção de plano federal, estadual,
distrital ou municipal de imuni-
zação. A pena é de reclusão de
dois a 12 anos, e multa.

Nos casos em que o funcio-
nário público deixar de tomar
providências para apurar esse
tipo de crime, ele poderá rece-
ber a mesma punição.

A pena é aumentada de um
terço até a metade se o funci-
onário exige, solicita ou rece-
be, para si ou para outrem, di-
reta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida.

Já o Projeto de Lei 27/21,

aumenta a pena para quem des-
truir, inutilizar ou deteriorar va-
cina ou insumo usado para en-
frentar a pandemia do novo co-
ronavírus. O projeto altera o
Código Penal para aumentar a
pena para quem for condenado
por dano qualificado, relaciona-
do à vacina e insumo contra a
covid-19. A punição será aplica-
da para quem realizar o crime
com intenção (dolo).

Atualmente, a pena prevista
para dano qualificado é de de-
tenção de seis meses a três
anos. O projeto prevê que a pu-
nição para detenção seja de um
a cinco anos e aplicação de
multa.(Agencia Brasil)

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, afirmou na quinta-
feira (11) que o Brasil tem um
perfil de fabricante de vacinas
contra covid-19, e não de com-
prador. Pazuello falou a senado-
res no plenário da Casa, após ser
convidado por eles para explicar
as políticas do Ministério da
Saúde para a imunização da po-
pulação brasileira.

Em sua fala inicial, o minis-
tro disse que, após iniciar nego-
ciação com vários laboratórios
pelo mundo, concluiu que o des-
tino do Brasil é fabricar vacinas
para o mercado interno e para a
América Latina.

“Começamos a ter a seguin-
te certeza: para vacinar o nosso
país precisaríamos fabricar va-
cinas. Esse é o destino do nosso
país, somos fabricantes de vaci-
nas. Vamos fabricar vacina para
o Brasil e para a América Lati-
na. Não podemos contar com
laboratórios que apenas nos ven-
dam as vacinas”, disse Pazuello.

Obstáculos contratuais
O ministro colocou como

obstáculos contratuais com al-
guns laboratórios o tempo de
recebimento e o lote disponí-
vel para compra. Ele citou
exemplos de negociações com
a Janssen, da Bélgica, e a Mo-
derna, dos Estados Unidos. So-
bre a primeira, ele destacou
que a entrega seria de apenas 2
milhões de doses e no fim do pri-
meiro semestre.

Sobre a Moderna, Pazuello
criticou o preço. Segundo ele,
custa 20 vezes mais do que a va-
cina da Oxford/AstraZeneca,
produzida no Brasil em parceria
com a Fiocruz. Além disso, des-
tacou que a entrega seria feita
apenas em outubro.

Pazuello também citou as

Destino do Brasil é
produzir vacinas para

América Latina,
diz ministro

negociações de compra da va-
cina russa Sputnik V, mas res-
saltou que a quantidade tam-
bém é insuficiente, 10 mi-
lhões de doses.

Falando um pouco sobre
cada vacina, Pazuello fez críti-
cas às “cláusulas leoninas” im-
postas pela norte-americana Pfi-
zer. As cláusulas já haviam sido
criticadas publicamente pelo mi-
nistério, ao afirmar que a vacina
da Pfizer “causaria frustração
nos brasileiros”.

“Mesmo que aceitássemos
todas as condições impostas, a
quantidade que nos ofereceram
foi 500 mil doses em janeiro,
500 mil em fevereiro e 1 milhão
em março. Falei que queríamos
a Pfizer em grande quantidade e
sem as cláusulas leoninas. Não
precisamos nos submeter a
isso”, disse o ministro.

A despeito das críticas às
condições para a compra das va-
cinas, Pazuello afirmou que o
ministério continua negociando
com todos os laboratórios e não
descarta a aquisição de nenhum
imunizante.

Por outro lado, o ministro
exaltou o trabalho da Fiocruz,
em parceria com a AstraZene-
ca. “A encomenda tecnológica
está feita, 100 milhões de do-
ses de entrega no primeiro se-
mestre. A partir de julho, a fa-
bricação do IFA, Ingrediente
Farmacêutico Ativo, na Fio-
cruz, podendo chegar a 20 mi-
lhões de doses por mês”.

Pazuello afirmou ainda que
o Instituto Butantan, que pro-
duz a vacina Coronavac em par-
ceria com o laboratório chinês
Sinovac, está “trabalhando a
pleno”, com capacidade de pro-
duzir de 8 milhões a 12 milhões
de doses da vacina por mês.
(Agencia Brasil)

ONU lembra luta de mulheres
cientistas no combate à covid-19
A Organização das Nações

Unidas (ONU) celebrou na quin-
ta-feira (11) o Dia Internacional
das Mulheres e Meninas na Ci-
ência e lembra a luta de mulhe-
res cientistas na linha de frente
contra a covid-19. Em mensa-
gem sobre a data, o secretário-
geral da ONU, António Guterres,
disse que promover igualdade de
gênero no mundo científico e
tecnológico é essencial para um
futuro melhor.

Segundo Guterres, isso é vi-
sível no combate à pandemia de
covid-19, já que as mulheres re-
presentam 70% de todos os pro-
fissionais de saúde e têm de-
monstrado papel fundamental
nas pesquisas, desde o avanço do
conhecimento sobre o vírus até
o desenvolvimento de técnicas
de teste e, finalmente, da vaci-
na. Além disso, elas foram as
mais afetadas pela pandemia na
medida em que carregam o peso

do fechamento das escolas e da
adoção do teletrabalho.

Para Guterres, sem mais
mulheres nas ciências, “o mun-
do continuará a ser projetado por
e para homens, e o potencial de
meninas e mulheres permanece-
rá inexplorado”. O secretário-
geral da ONU apela à comuni-
dade internacional para garan-
tir que as meninas tenham aces-
so à educação que merecem e
possam ter futuro em áreas
como engenharia, programa-
ção de computadores, tecnolo-
gia em nuvem, robótica e ciên-
cias da saúde.

De acordo com o Relatório
de Ciências, publicado nesta
quinta-feira pela Organização
das Nações Unidas para Educa-
ção, Ciência e Cultura (Unesco),
em todo o mundo, as mulheres
representam apenas 28% dos
graduados em engenharia e 40%
dos graduados em ciência da

computação e informática. A
pesquisa aponta disparidades
maiores em áreas altamente qua-
lificadas, como inteligência ar-
tificial, onde apenas 22% dos
profissionais são mulheres.

Além disso, fundadoras de
startups também lutam mais
para ter acesso a financia-
mentos e, em grandes empre-
sas de tecnologia, continuam
sub-representadas em cargos
técnicos e de liderança. Nas
universidades, as pesquisado-
ras tendem a ter carreiras
mais curtas e menos bem pa-
gas .  Embora representem
33,3% de todos os pesquisa-
dores, apenas 12% dos mem-
bros das academias de ciências
nacionais são mulheres.

A data foi instituída pela
ONU em 2015 para aumentar a
conscientização sobre o papel e
as contribuições fundamentais
das mulheres nas áreas de pes-

quisa científica e tecnológica e
também para lembrar à comuni-
dade internacional que ciência e
igualdade de gênero devem avan-
çar lado a lado.

Brasil
Segundo dados da Coordena-

ção de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes),
do Ministério da Educação, em
2019, no Brasil, 54% dos estu-
dantes em cursos de pós-gradu-
ação eram do sexo feminino.
Dados de 2020 mostram que as
pesquisadoras representam 58%
do total de bolsistas stricto sen-
su (em sentido restrito) da fun-
dação. “Embora sejam maioria
numérica, pesquisadoras ainda
lutam por mais respeito e opor-
tunidades em ambientes majo-
ritariamente masculinos”, dis-
se a entidade, em comunicado
pela celebração da data. (Agen-
cia Brasil)

Bancos não terão expediente
 durante feriado de carnaval

Em razão da pandemia de
covid-19, muitos estados e mu-
nícipios brasileiros revogaram
seus pontos facultativos e can-
celaram suas festas e desfiles de

carnaval.
Apesar disso, a Federação

Brasileira de Bancos (Febrabab)
informa que, de acordo resolu-
ção do Banco Central, o calen-

dário de feriados bancários está
mantido e nos dias 15 e 16/02 -
segunda e terça-feira de carna-
val - não haverá atendimento ao
público nas agências.

Na quarta-feira de cinzas
(17) o início do expediente será
às 12h, com encerramento em
horário normal de fechamento
das agências. (Agencia Brasil)

MP recebe mil denúncias de fura-
fila na vacinação contra covid-19

A Ouvidoria Nacional do
Ministério Público informou
que recebeu 1.065 denúnci-
as sobre casos de fura-fila
na vacinação contra covid-
19 em todo o país. Há duas
semanas, o órgão passou a
r ecebe r  denúnc i a s  sob re
pessoas que foram imuniza-

das e não estavam na catego-
ria de prioritários do pro-
grama de vacinação.

Segundo o balanço mais re-
cente divulgado pela ouvidoria,
foram recebidas 824 denúncias
pelas redes sociais WhatsApp,
Instagram e Facebook, 137 por
formulário eletrônico e 104 por

e-mail. Após receber as de-
núncias, as reclamações são
encaminhadas para uma uni-
dade do Ministério Público
para que as providências legais
sejam tomadas.

O cidadão que quiser denun-
ciar casos de fura-fila pode en-
trar em contato com a Ouvido-

ria Nacional do Ministério Pú-
blico por meio do WhatsApp
(61 3366-9229), por e-mail,
mensagem direta nos perfis do
Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) nas redes
sociais ou formulário eletrôni-
co disponível na página da ouvi-
doria.  (Agência Brasil)
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