
Nª 24.906 Preço banca: R$ 3,50

Mercado financeiro espera que taxa
de juros Selic feche o ano em 5,50%

Ministros reiteram relevância da
ciência para combate à pandemia
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Brasil tem 423,2 mil mortes e
15,2 milhões de casos da Covid-19
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Banco Central abre
consultas para saques e

trocos via Pix

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,22
Venda:       5,22

Turismo
Compra:   5,21
Venda:       5,38

Compra:   6,34
Venda:       6,34

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Lewis Hamilton supera
Verstappen no fim e vence

na Espanha
Neste final de semana

Eduardo Barrichello partici-
pou da segunda etapa da Fór-
mula Regional by Alpine (FRE-
CA), em Barcelona.

O evento suporte do GP da
Espanha de Fórmula 1 teve
duas provas disputadas, uma no

Dudu Barrichello
enaltece resiliência

em Barcelona
sábado e outra no domingo
(9). O piloto da Toyota Ga-
zoo Racing, XP Investimen-
tos e ALE Combustíveis teve
que ser resiliente para supe-
rar os diversos problemas
com o carro e terminar uma
das corridas.            Página 6

Hamilton ultrapassa Verstappen e vence na Espanha
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Lewis Hamilton venceu no
domingo o GP da Espanha de
Fórmula 1. Em um duelo bastan-
te estratégico com Max Versta-
ppen, o britânico da Mercedes se
aproveitou do melhor ritmo ofe-
recido pelos pneus no fim da pro-
va, superando o holandês a seis
voltas do fim e assegurando mais
uma vez o topo do pódio.

Foi a terceira vitória de
Hamilton em quatro provas na
temporada. Agora, Hamilton
lidera o Mundial de Pilotos
com 94 pontos, à frente de
Verstappen, com 80, e de Valt-
teri Bottas, também da Mer-
cedes, com 47.         Página 6

Kartismo: AKSP leva 107
pilotos para ótimas disputas
no Kartódromo Granja Viana

Dois meses e meio depois de
abrir a temporada com um batis-
mo debaixo de chuva no Kartódro-
mo de Interlagos, desta vez o ba-
tismo dos 107 pilotos participan-
tes da Associação dos Kartistas de
São Paulo foi com a estreia no Kar-
tódromo Granja Viana (Cotia/SP),
no último fim de semana. E o pro-
tagonismo desta vez ficou com
Emílio Di Bisceglie (Light), Mar-
co Verga (Sênior), Rodrigo Olivei-
ra (Graduados) e Alberto Otazú
(Elite), vencedores da segunda eta-
pa da AKSP.                     Página 6

F
ot

o/
 E

m
er

so
n 

Sa
nt

os

Todas as categorias tiveram grids cheios

Só deu Brasil na Austrália
com Filipe e Tatiana

vencendo o Boost Mobile
Margaret River Pro

TTTTTaaaaatianatianatianatianatiana Weston-Webb e Filipe Toledo
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Só dá Brasil na “perna austra-
liana” do World Surf League
Championship Tour 2021, agora
conquistando os dois títulos do
Boost Mobile Margaret River
Pro apresentado pela Corona.
Filipe Toledo festejou sua oita-
va vitória da carreira derrotando
o sul-africano Jordy Smith e su-
biu para o terceiro lugar no

ranking, que continuou com
Gabriel Medina em primeiro e
Italo Ferreira em segundo. E
Tatiana Weston-Webb venceu a
heptacampeã mundial Stepha-
nie Gilmore na decisão femi-
nina, para completar o domínio
verde-amarelo nas grandes on-
das da segunda-feira em Main
Break.                         Página 6

Crescem
apelos na
Índia por
lockdown
nacional

As infecções e mortes por
covid-19 na Índia ficaram pró-
ximas das altas diárias recor-
des na segunda-feira (10), au-
mentando os apelos para que o
governo do primeiro-ministro,
Narendra Modi, adote lockdo-
wn no segundo país mais po-
puloso do mundo.

As 366.161 infecções no-
vas e as 3.754 mortes relata-
das pelo Ministério da Saúde
ficaram um pouco abaixo de
picos recentes, o que elevou os
números da Índia para 22,66
milhões de casos e 246.116
mortes no momento em que os
hospitais ficam sem oxigênio
e leitos e os necrotérios e cre-
matórios superlotam.

Especialistas dizem que as
cifras reais da Índia podem ser
muito maiores do que as rela-
tadas.                            Página 3

Confronto
em Jerusalém
deixa mais de
300 feridos

em mesquita
Manifestantes palestinos

atiraram pedras e policiais is-
raelenses dispararam granadas
de atordoamento e balas de
borracha em confrontos dian-
te da mesquita de Al-Aqsa, em
Jerusalém, na segunda-feira
(10), quando Israel comemo-
rou o aniversário da captura de
partes da cidade na Guerra dos
Seis Dias.

A Sociedade do Crescen-
te Vermelho (movimento in-
ternacional humanitário) pa-
lestina disse que mais de 305
palestinos ficaram feridos no
episódio e que ao menos 228
deles foram levados a hospi-
tais. Vários se encontram em
estado grave, e a polícia in-
formou que 21 agentes fica-
ram feridos.              Página 3
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Até 9 de junho, correntistas e
clientes de todo o país poderão apre-
sentar sugestões para que o Banco
Central (BC) aperfeiçoe dois novos
serviços que farão parte do Pix, sis-

tema instantâneo de pagamentos em
vigor desde novembro do ano pas-
sado. O BC abriu consulta pública
sobre o Pix Saque e o Pix Troco.

Os dois serviços deverão en-

trar em funcionamento no segun-
do semestre, mas o BC aguarda o
resultado da resultado da consul-
ta pública para implementar me-
lhorias ou mudanças.    Página 10

A quantidade de vítimas
que perderam a vida para a
covid-19 chegou a 423.229.
Nas últimas 24 horas, foram
registradas 889 novas mortes.
No domingo, o sistema de da-
dos do Ministério da Saúde re-
gistrou 422.350 vidas perdidas
para a pandemia.

O estado de São Paulo ul-
trapassou as 100 mil mortes
desde o início da pandemia.
Conforme a última atualização,
100.854 paulistas perderam a
vida para a covid-19. Em nú-
meros absolutos, São Paulo se-
ria o novo maior país no ranking
mundial de óbitos, à frente da
Alemanha (84.844), segundo
dados do mapa global da Uni-
versidade Johns Hopkins.

Ainda há 3.744 óbitos em
investigação. Isso ocorre por-
que há casos em que um paci-
ente morre, mas a causa segue
sendo apurada mesmo após a
declaração do óbito.

Já o número de pessoas
infectadas desde o início da
pandemia subiu para
15.209.990. Nas últimas 24
horas, foram confirmados
25.200 novos diagnósticos po-
sitivos. No domingo, o siste-
ma de informações do Minis-
tério da Saúde estava em
15.184.790.

Ainda há no país 1.027.363

casos em acompanhamento. O
termo é empregado para as
pessoas infectadas e com ca-
sos ativos de contaminação
pelo novo coronavírus.

Ainda conforme a atualiza-
ção, o Brasil tem 13.759.125
pessoas que se recuperaram da
covid-19 desde o início da
pandemia. Isso equivale a
90,5% do total de pessoas que
foram infectadas com o vírus.

Os números são em geral
mais baixos aos domingos e
segundas-feiras em razão da
menor quantidade de funcioná-
rios das equipes de saúde para
realizar a alimentação dos da-
dos. Já às terças-feiras os re-
sultados tendem a ser maiores
pelo envio dos dados acumu-
lados.

Estados
O ranking de estados com

mais mortes pela covid-19 é li-
derado por São Paulo
(100.854). Em seguida vêm
Rio de Janeiro (46.442), Mi-
nas Gerais (36.062), Rio Gran-
de do Sul (25.990) e Paraná
(23.925). Já na parte de baixo
da lista, com menos vidas per-
didas para a pandemia, estão
Roraima (1.546), Amapá
(1.591), Acre (1.596),
Tocantins (2.659) e Alagoas
(4.397). (Agencia Brasil)

São Paulo começa a vacinar
contra a gripe idosos e

professores hoje
O Estado de São Paulo come-

ça a vacinar contra a gripe, nesta
terça-feira (11), os idosos (pesso-
as com 60 anos ou mais) e profes-
sores das redes pública e privada.

Os novos públicos foram de-
finidos para a segunda etapa da
campanha e somam mais 7,8 mi-

lhões de pessoas.
Também poderão compare-

cer aos postos as pessoas que
integram grupos da primeira eta-
pa, pois ainda não atingiram a
meta de 90% de imunização –
para a maioria, a cobertura ainda
está abaixo de 30%.      Página 2
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O Estado de São Paulo co-
meça a vacinar contra a gripe,
nesta terça-feira (11), os idosos
(pessoas com 60 anos ou mais)
e professores das redes pública
e privada.

Os novos públicos foram
definidos para a segunda etapa da
campanha e somam mais 7,8
milhões de pessoas.

Também poderão compare-
cer aos postos as pessoas que
integram grupos da primeira eta-
pa, pois ainda não atingiram a
meta de 90% de imunização –
para a maioria, a cobertura ainda
está abaixo de 30%.

Mesmo com doses disponí-
veis desde o dia 12 de abril, só
foram imunizadas até o momen-
to 978,4 mil crianças (29,6% de
cobertura vacinal), 114,7 mil
gestantes (26,2%), 342,9 mil
profissionais da saúde (22,1%)

e 21,4 mil puérperas (29,9%).
Também foram vacinados 3,7
mil indígenas (63,7%). (confira
abaixo dados por região). Es-
tes quatro grupos totalizam 5,5
milhões de pessoas e cerca de
1,4 milhão delas aderiram á cam-
panha, até o momento.

“Contamos com a tradicional
participação dos nossos idosos
e também dos professores para
que se protejam contra o vírus
Influenza. Também lembramos
aos trabalhadores da Saúde a im-
portância de que deem o exem-
plo e se vacinem. Reiteramos o
apelo às famílias para que levem
as crianças e as mães aos postos”,
diz a diretora de Imunização da
Secretaria, Nubia Araújo.

Visando reduzir aglomera-
ções para reforçar a prevenção
à COVID-19, o cronograma da
campanha foi dividido em três

etapas que se estenderão até 9
de julho.

A terceira e última começa
em 9 de junho, alcançando 5,1
milhões pessoas com comorbi-
dades e com deficiência (física,
auditiva, visual, intelectual e
mental ou múltipla); caminho-
neiros, trabalhadores portuários
e de transporte coletivo; profis-
sionais das forças armadas, de
segurança e salvamento e funci-
onários do sistema prisional;
população privada de liberdade
e jovens e adolescentes sob me-
didas socioeducativas.

Seguindo a legislação, deve-
rão ser priorizados nas salas vaci-
nais os idosos com mais de 80
anos e haverá triagem diferencia-
da e orientações para quem apre-
sentar sintomas respiratórios.

O Instituto Butantan disponi-
biliza ao Brasil 80 milhões de

doses da para a campanha nacio-
nal, com produção integral do
imunizante e sem necessidade
de importação de matéria-prima.
O imunizante deste ano é cons-
tituído por três cepas de Influ-
enza: A/Victoria/2570/2018
(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/
2671/2019 (H3N2); e B/Wa-
shington/02/2019 (linhagem B/
Victoria).

Em 2020, o Estado de São
Paulo registrou 809 casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) atribuíveis ao ví-
rus Influenza e 119 óbitos.

“A gripe e a COVID-19 são
doenças respiratórias que circu-
lam simultaneamente aqui no
Estado. Por isso, toda medida
preventiva é necessária para cui-
dar de si e do próximo. A vacina
é totalmente segura e não causa
gripe, pois é composta apenas de

fragmentos do vírus que garan-
tem a devida proteção”, comple-
menta Araujo.

COVID-19
Quem está nos grupos da

campanha de gripe e também
estiver entre os públicos da va-
cinação contra COVID-19 deve
respeitar um intervalo de 14 dias
para receber doses destinadas a
prevenção contra estas doenças.

Se houver interesse em in-
tercalar o cronograma, como o
imunizante contra o novo coro-
navírus é aplicado em duas doses,
é possível receber a primeira,
aguardar 14 dias para receber a
da gripe, e depois esperar no mí-
nimo mais 14 dias para receber a
segunda dose contra COVID-19.

Respeitando os protocolos de
prevenção, as salas de vacinação
deverão manter organização do

ambiente e evitar aglomerações,
com distanciamento entre mesas
e profissionais e pacientes, além
da disponibilização de álcool
para higienização das mãos.

A aplicação da vacina contra
a gripe deve ocorrer em sala dis-
tinta da reservada para imuniza-
ção contra COVID-19.

Os profissionais estão ori-
entados a fazer triagem com
identificação de paciente com
sintomas respiratórios, como
tosse, coriza e falta de ar. Os que
apresentarem apenas tosse ou
coriza poderão receber a vacina,
com a orientação para procurar
um serviço de saúde. A mesma
recomendação será dada aos que
apresentarem febre ou mau es-
tado geral, e neste caso a aplica-
ção da vacina precisará ser re-
programada até a recuperação do
quadro clínico.

SP: Polícia Ambiental e MP fazem
operação contra queimadas no estado

Uma operação deflagrada na
segunda-feira, (10) pelo Mi-
nistério Público e a Polícia
Ambiental de São Paulo faz
vistorias em áreas mais vulne-
ráveis para a ocorrência de
queimadas e de incêndios flo-
restais no estado paulista.

Segundo os órgãos, a Ope-
ração Huracán tem caráter
preventivo e ocorre nesse

momento de maior estiagem
no estado, em que há mais ris-
co para a ocorrência de quei-
madas e incêndios. A Opera-
ção Huracán ocorre até a pró-
xima quarta-feira (12).

Durante a operação, mem-
bros do Grupo de Atuação Espe-
cial de Defesa do Meio Ambi-
ente (Gaema) e da Polícia Am-
biental estão visitando unidades

de conservação, áreas de pre-
servação permanente, reservas
legais, áreas especialmente
protegidas e faixas de domínio
de rodovias.

O objetivo da operação é ana-
lisar os planos preventivos con-
tra incêndio e fiscalizar usinas
e áreas de plantio de cana, prin-
cipalmente as regiões com his-
tórico de incêndios e de maior

vulnerabilidade.
Entre as ações previstas na

operação estão a orientação dos
proprietários e produtores rurais
sobre as medidas de prevenção.

O nome da operação, se-
gundo os órgãos, foi uma ho-
menagem ao deus maia Hura-
cán, responsável pelos ventos,
as tempestades e o fogo.
(Agência Brasil)

Covid-19: São Paulo muda horário
 de rodízio para período de restrição

A partir desta segunda-feira,
(10) o rodízio municipal para
veículos de passeio na capital
paulista vale de segunda a sexta-
feira, das 21h às 5h do dia se-
guinte, de acordo com o final da
placa, inclusive nos feriados. Já
o rodízio para carros no horário
tradicional das 7h às 10h e das
17h às 20h continua suspenso.

A alteração foi feita por
conta da mudança do período

de vigência do toque de restri-
ção determinada pelo governo
do estado. A medida, adotada
desde o dia 22 de março, tem
o objetivo de diminuir a circu-
lação no horário noturno,
acompanhando a restrição de-
cretada pelo governo.

Para os veículos de passeio
vale o final de placas 1 e 2 - das
21h de segunda-feira às 5h de
terça; 3 e 4 - das 21h de terça-

feira às 5h de quarta; 5 e 6 - das
21h de quarta-feira às 5h de quin-
ta; 7 e 8 - das 21h de quinta-fei-
ra às 5h de sexta; 9 e 0 - das 21h
de sexta-feira às 5h de sábado.

Caminhões e demais veícu-
los continuam seguindo as re-
gras do rodízio municipal tra-
dicional, das 7h às 10h e das
17h às 20h, de acordo com o
final da placa.

A Zona Azul e o horário das

demais restrições existentes na
cidade - Zona de Máxima Res-
trição à Circulação de Cami-
nhões (ZMRC) e a Zona de Má-
xima Restrição aos Fretados
(ZMRF) - também continuam
mantidos. O não cumprimento
das restrições acarreta infração
média, com multa de R$ 130,16
e acréscimo de quatro pontos no
prontuário do motorista. (Agên-
cia Brasil)

SP entrega ao Brasil mais 2 milhões
de doses da vacina do Butantan

O Governador João Doria
acompanhou na segunda-feira
(10) a entrega de 2 milhões de
doses da vacina contra o coro-
navírus ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI). Com o en-
vio de hoje, o Butantan chega a
45,112 milhões de doses entre-
gues ao Brasil desde o início
deste ano.

 “Estamos entregando, neste
momento, 2 milhões de novas
doses da vacina do Butantan. São
2 milhões de vacinas da vida, va-

cinas de São Paulo, para todo o
Brasil. Na próxima quarta-feira,
vamos liberar mais 1 milhão de
doses da vacina do Butantan e,
assim, concluir o contrato ini-
cial de 46 milhões de doses da
vacina”, destacou o Governador
João Doria.

Logo após conclusão do pri-
meiro contrato de 46 milhões de
vacinas, assinado com o Minis-
tério da Saúde em 7 de janeiro
deste ano, serão iniciadas as en-
tregas de um lote de mais 54

milhões de doses referentes ao
segundo contrato com o PNI. A
previsão do IB é entregar o total
de 100 milhões de doses até 30
de agosto, um mês antes do pra-
zo contratual.

Os lotes entregues em maio
foram produzidos a partir de 3
mil litros de insumos recebidos
no dia 19 de abril. A matéria-pri-
ma passou pelo envase, rotula-
gem, embalagem e inspeção de
qualidade no complexo fabril do
IB na capital paulista.

A direção do Butantan está
em tratativas com a biofarma-
cêutica chinesa Sinovac, parcei-
ra internacional no desenvolvi-
mento do imunizante, para a che-
gada de mais um carregamento
de pelo menos mais 3 mil litros
de matéria-prima.

Além das novas doses da va-
cina contra a COVID-19, serão
entregues em maio mais 30 mi-
lhões de doses da vacina contra
a gripe ao Ministério da Saúde,
para distribuição em todo o país.

Governo de SP anuncia investimento de
R$ 36 milhões em equipamentos esportivos

O Governador João Doria e
o Secretário de Esportes, Aildo
Ferreira, anunciaram na segun-
da-feira (10), no Palácio dos
Bandeirantes, um investimen-
to direto de R$ 36 milhões em
instalações esportivas em to-
das as regiões do Estado. Se-
rão instaladas 120 novas aca-

demias ao ar livre, 100 pistas
de skate, além da revitalização
de 40 quadras poliesportivas.
As obras beneficiam 224 muni-
cípios paulistas.

“São Paulo é o berço do es-
porte do país, por isso a impor-
tância das práticas esportivas no
interior, com estruturas adequa-

das, técnicos, a participação da
sociedade civil organizada e das
prefeituras”, afirmou Doria.

Todos os convênios assina-
dos entre o Governo de São
Paulo e as prefeituras terão os
trabalhos concluídos até de-
zembro de 2021. Estiveram pre-
sentes ao evento os Secretári-

os de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi; e da Casa
Civil, Cauê Macris.

“Fico muito feliz em poder
fazer esse anúncio hoje, com
esforço do Governo do Estado
de São Paulo, mesmo com to-
das as dificuldades que a pande-
mia nos impôs”, disse Ferreira.

Inscrições para Fórum de
Metodologias Ativas vão até dia 11

Diretores, coordenadores,
professores dos Ensinos Supe-
rior, Médio e Técnico, estu-
dantes de graduação, pós-gra-
duandos e toda a comunidade
interessada têm até o dia 11 de
maio para se inscrever no ter-
ceiro Fórum de Metodologias
Ativas. O evento, promovido
pela Unidade do Ensino Superi-
or de Graduação (Cesu) do Cen-
tro Paula Souza (CPS), ocorre
no dia 12 de maio, de forma vir-
tual e gratuita.

Os principais temas aborda-

dos serão o aprendizado no sé-
culo 21 e a integração entre es-
cola e setor produtivo. Durante
o evento, será apresentada uma
seleção de trabalhos inscritos
por educadores sobre a temáti-
ca, com o objetivo de promover
reflexões e o compartilhamen-
to de experiências.

Além disso, a programação
contará com palestras e debates
em que especialistas abordarão
os aspectos da utilização de
metodologias ativas, os desa-
fios para educadores e escolas,

características da educação na
era digital e habilidades emo-
cionais.

Metodologias ativas colo-
cam o aluno no centro do pro-
cesso de aprendizagem e pos-
sibilitam o desenvolvimento
de sua autonomia, tornando-o
responsável pela construção
do seu conhecimento. Ao exer-
cer essa ação de busca pelo co-
nhecimento, os estudantes tra-
balham em grupos e apreendem
não apenas conteúdos, mas
também desenvolvem habilida-

des socioemocionais.
As inscrições para participa-

ção como ouvinte devem ser fei-
tas neste link, onde estão tam-
bém mais informações sobre a
programação.

Serviço
3º Fórum de Metodologi-

as Ativas
Local: online
Inscrições para ouvintes: até

11 de maio, pelo site
Data do evento: 12 de maio
Horário: das 9 às 18 horas

CÂMARA (SP)
Vem aí a revisão intermediária do atual Plano Diretor de São

Paulo (de 2014 que vai até 2029), pra aperfeiçoar estratégias e
diretrizes. Quanto a participação da sociedade civil, é tão peque-
na que não têm como fazer frente aos nos lobbys dos setores
imobiliários

.
PREFEITURA (SP)
Enquanto Bruno Covas (PSDB) continua sendo tratado de um

câncer (cárdia, fígado e ossos), o vice-prefeito Ricardo Nunes
(MDB) no exercício do cargo de prefeito tá acompanhado - ain-
da mais que ao tempo de vereador -  todos os movimentos do
setor imobiliário

.
ASSEMBLEIA (SP)
Com o acontecido no Rio - Polícia Civil enfrentando sozinha

o crime organizado no Jacarezinho - a PEC do deputado delega-
do Olim (PP) ganha ainda mais importância, porque cria a Polí-
cia Penal estadual (emenda 104 da Constituição Federal) pra cui-
dar dos presídios

.
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) não vai assinar recibo,

mas o governo chinês tá atrasando os insumos pra vacina Coro-
navac (Butantã) também por conta da vacina Butanvac (Butantã
com Monte Sião dos USA) deixar de ser cliente da Farmacêutica
Sinovac

.
CONGRESSO (BR)
É bem possível que o ex-ministro (Saúde) Pazuello vá ao Su-

premo, com a garantia de não ter que responder como testemu-
nha - impedido de mentir - quando se apresentar pra ser inquirido
por Renan (MDB), o mesmo que luta contra a Lava Jato desde
2017

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipado por esta coluna, Jair Bolsonaro só não

vai se filiar e mandar no PRTB (virando Aliança Brasil 35) se não
quiser. A atual situação é bem diferente de 2018, quando foi anun-
ciada sua filiação ao Patriota (ex-PTN) e ele acabou entrando no
PSL ...

.
PARTIDOS (BR)
E se o Lula (ainda dono do PT) fechar com Kassab (ex-pre-

feito paulistano e dono do PSD) o cargo de vice na chapa em que
o ex-Presidente quer ser cabeça de chapa pra eleição 2022 ? Se o
Estado for Minas, o cara pode ser Kalil, prefeito reeleito de Belo
Horizonte

.
JUSTIÇAS  (BR)
Entre os ‘terrivelmente’ evangélicos que podem ser indica-

dos pelo Presidente Bolsonaro pra ocupar a cadeira do Marco
Aurélio (primo do Collor) estão André Mendonça, Advogado
Geral da União e Humberto Martins, que está presidente no Su-
perior Tribunal de Justiça

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

imprensa brasileira (São Paulo) desde 1993. Via Internet desde
1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando referência da liber-
dade possível. Twitter  @cesarnetoreal - Email
@cesar.cesarneto.com



Mercado financeiro espera que taxa
de juros Selic feche o ano em 5,50%

TERÇA-FEIRA, 11  DE MAIO DE 2021 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Crescem apelos
 na Índia por

lockdown nacional
As infecções e mortes por covid-19 na Índia ficaram pró-

ximas das altas diárias recordes na segunda-feira (10), aumen-
tando os apelos para que o governo do primeiro-ministro, Na-
rendra Modi, adote lockdown no segundo país mais populoso
do mundo.

As 366.161 infecções novas e as 3.754 mortes relatadas pelo
Ministério da Saúde ficaram um pouco abaixo de picos recentes,
o que elevou os números da Índia para 22,66 milhões de casos e
246.116 mortes no momento em que os hospitais ficam sem
oxigênio e leitos e os necrotérios e crematórios superlotam.

Especialistas dizem que as cifras reais da Índia podem ser
muito maiores do que as relatadas.

O 1,47 milhão de exames de covid-19 feitos no domingo (9)
representaram o menor número deste mês até agora, mostraram
dados do Conselho Indiano de Pesquisa Médica estatal – a média
diária dos primeiros oito dias de maio foi de 1,7 milhão.

O número de exames positivos não ficou clara de imediato.
Muitos estados impuseram lockdowns rígidos nos últimos

meses, e outros adotaram restrições à circulação e fecharam ci-
nemas, restaurantes, pubs e shopping centers.

Mas é cada vez maior a pressão para Modi anunciar um lo-
ckdown de âmbito nacional, como ele fez durante a primeira onda
de infecções no ano passado.

O primeiro-ministro enfrenta críticas por ter permitido enor-
mes aglomerações em um festival religioso e por realizar gran-
des comícios eleitorais durante os dois últimos meses, apesar
da disparada de casos.

“Um erro de governança de proporções épicas e históricas”,
disse Vipin Narang, professor de ciência política do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts dos Estados Unidos, no Twitter.

Sonia Gandhi, chefe do principal partido de oposição Con-
gresso, culpou o governo por abdicar de sua responsabilidade,
deixando as vacinações a cargo dos estados, informou a ANI,
parceira da Reuters, no Twitter.

O Ministério da Saúde disse que a cidade está ficando sem
vacinas, tendo só de três a quatro dias de suprimentos do imuni-
zante da AstraZeneca, fabricado pelo Instituto Serum, da Índia, e
batizado de Covishield, noticiou o canal de notícias NDTV.

Até hoje, a maior nação produtora de vacinas do mundo só
havia imunizado 34,8 milhões de habitantes, ou cerca de 2,5%
de sua população de aproximadamente 1,35 bilhão, mostram da-
dos do governo. (Agencia Brasil)

Confronto em
Jerusalém deixa mais

de 300 feridos
em mesquita

Manifestantes palestinos atiraram pedras e policiais israe-
lenses dispararam granadas de atordoamento e balas de borracha
em confrontos diante da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na
segunda-feira (10), quando Israel comemorou o aniversário da
captura de partes da cidade na Guerra dos Seis Dias.

A Sociedade do Crescente Vermelho (movimento internaci-
onal humanitário) palestina disse que mais de 305 palestinos fi-
caram feridos no episódio e que ao menos 228 deles foram leva-
dos a hospitais. Vários se encontram em estado grave, e a polícia
informou que 21 agentes ficaram feridos.

Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, é um foco de
violência em Jerusalém durante o mês muçulmano sagrado do
Ramadã, e os conflitos causam preocupação internacional.

As tensões aumentaram porque Israel comemorou o “Dia de
Jerusalém”, a celebração anual da conquista de Jerusalém Ori-
ental e da Cidade Velha murada, que abriga sítios sagrados mu-
çulmanos, judeus e cristãos.

Na tentativa de amenizar a situação, a polícia israelense disse
que proibiu que grupos judeus fizessem visitas nesta data à praça
sagrada que abriga Al-Aqsa, que é reverenciada como o local ori-
ginal de templos bíblicos.

A polícia também estudava redirecionar um desfile tradicio-
nal do Dia de Jerusalém, no qual milhares de jovens judeus por-
tando bandeiras de Israel atravessam o Portão de Damasco da
Cidade Velha e o Bairro Muçulmano.

A polícia disparou gás, granadas de atordoamento e balas de
borracha contra centenas de palestinos que os alvejaram com
pedras na praça de Al-Aqsa, disseram testemunhas.

A violência no complexo sagrado diminuiu várias horas de-
pois de começar, e testemunhas disseram que a polícia israe-
lense começou a permitir a entrada de palestinos de mais de
40 anos.

Em comentários públicos, o primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, disse que seu país está determinado a man-
ter a lei e a ordem em Jerusalém, preservando ao mesmo tempo
a “liberdade de culto e a tolerância a todos”.

Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente palestino, Mah-
moud Abbas, acusou “forças de ocupação israelenses” de reali-
zarem uma “operação brutal” em Al-Aqsa.

As tensões também são insufladas pelos planos de expulsão
de várias famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jeru-
salém Oriental. (Agencia Brasil)

O mercado financeiro man-
teve a mesma projeção da se-
mana passada para a taxa bási-
ca de juros, a Selic. Segundo o
boletim Focus de segunda-fei-
ra (10), pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), com a projeção para
os principais indicadores eco-
nômicos, a Selic deve terminar
o ano de 2021 em 5,50%.

Na semana passada, o Co-
mitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central
(BC) decidiu elevar a taxa em
0,75%, passando para 3,50%
ao ano, conforme sinalizado
pela diretoria do BC, em abril.

Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica
suba para 6,25% ao ano. E para

o fim de 2023 e 2024, a previ-
são é de 6,5% ao ano.

O BC usa a Selic como
principal instrumento para con-
trolar a inflação. Quando o Co-
pom aumenta a taxa básica de
juros, há reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança, desaquecendo a
economia.

Inflação
A previsão do mercado fi-

nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA - a inflação ofi-
cial do país) deste ano subiu
mais  uma vez.  Passou de
5,04% para  5 ,06%. Foi  o
quinto aumento consecutivo

na projeção.
Para 2022, a estimativa de

inflação subiu de 3,6% para
3,61%. Tanto para 2023 como
para 2024 a previsão para o ín-
dice é de 3,25%.

A projeção para 2021 está
próxima do limite da meta de
inflação que deve ser persegui-
da pelo Banco Central. O cen-
tro da meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite inferior é
de 2,25% e o superior de 5,25%.

PIB e câmbio
As instituições financeiras

consultadas pelo BC elevaram

a projeção para o crescimento
da economia brasileira este
ano de 3,14% para 3,21%. Para
o próximo ano, a expectativa
para o Produto Interno Bruto
(PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país - passou de 2,31% para
2,33%. Em 2023 e 2024, o
mercado financeiro projeta
expansão do PIB em 2,5%.

A expectativa para a cotação
do dólar passou de R$ 5,40 ao
final deste ano para R$ 5,35.
Para o fim de 2022, a previsão
é de que a moeda americana fi-
que em R$ 5,40. Em 2023 e
2024, a previsão é de que o dó-
lar custe R$ 5,20 e R$ 5,10,
respectivamente. (Agencia
Brasil)

Pré-sal: Petrobras firma contrato para
construção de sétima plataforma

A Petrobras divulgou  na se-
gunda-feira (10) que assinou
contrato para construção da P-
78, sétima unidade a ser ins-
talada no campo de Búzios, no
pré-sal da Bacia de Santos.
Com capacidade de processa-
mento de 180 mil barris de
óleo por dia e 7,2 milhões de
metros cúbicos (m³) de gás
por dia, a plataforma é do tipo
FPSO, unidade flutuante que
produz, armazena e transfere
petróleo. A entrega está prevista
para 2024.

O contrato foi assinado com
a empresa Keppel Shipyard Li-
mited, de Singapura, e prevê o
atendimento ao conteúdo local

de 25%, com serviços a serem
executados no Brasil por meio
de parceria ou subcontratação de
empresas nacionais. O índice de
conteúdo local é requisito pre-
visto em edital e compromissa-
do com a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) para o exceden-
te de cessão onerosa do campo
de Búzios.

Plataformas próprias
O fornecimento do FPSO

será resultado da contratação na
modalidade EPC (engenharia,
suprimento e construção) e da
estratégia da Petrobras de desen-
volver novos projetos de plata-
formas próprias, incorporando

as lições aprendidas nos FPSOs
já instalados no pré-sal, incluin-
do aspectos de contratação e
construção.

O projeto prevê a interliga-
ção de 13 poços ao FPSO, sen-
do seis produtores e sete in-
jetores, através de uma infra-
estrutura submarina compos-
ta por dutos rígidos de produ-
ção e de injeção e dutos flexí-
veis de serviços.

Búzios
O campo de Búzios, desco-

berto em 2010, é o maior cam-
po de petróleo em águas profun-
das do mundo. É um ativo de
classe mundial, com reservas

substanciais, baixo risco e bai-
xo custo de extração. Deve che-
gar ao final da década com a pro-
dução diária acima de 2 milhões
de barris de óleo equivalente por
dia, tornando-se o ativo da Pe-
trobras com maior produção.

Atualmente, há quatro unida-
des em operação em Búzios que
respondem por mais de 20% da
produção total da Petrobras. A
quinta e sexta plataformas flu-
tuantes previstas para o cam-
po, Almirante Barroso e Almi-
rante Tamandaré, estão em
construção e a oitava e nona
unidades (FPSOs P-79 e P-80)
estão em processo de contrata-
ção. (Agencia Brasil)

Barômetros Globais sobem de forma
expressiva pelo 3º mês seguido

Os Barômetros Globais da
Economia sobem em maio de
forma expressiva pelo terceiro
mês seguido, sinalizando acele-
ração do nível de atividade glo-
bal ao longo do primeiro semes-
tre de 2021. Todas as regiões
pesquisadas registram melhora
tanto na perspectiva corrente
quanto nas expectativas em re-
lação ao futuro. A análise é do
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV) no documento Barô-
metro Global Coincidente, di-
vulgado  na segunda-feira (10).

Os barômetros econômicos
globais são um sistema de indi-
cadores que permite analisar o
desenvolvimento econômico
global, sendo, ainda, uma cola-
boração do Instituto Econômi-
co Suíço KOF, da ETH Zurique,
na Suíça, e da FGV.

Enquanto o Barômetro Co-
incidente reflete o estado atual
da atividade econômica, o Barô-
metro Antecedente emite um si-
nal cíclico cerca de seis meses
à frente dos desenvolvimentos
econômicos reais. Esses indica-
dores se baseiam nos resultados
de pesquisas de tendências eco-
nômicas realizadas em mais de
50 países. A intenção é ter a co-
bertura global mais ampla pos-

sível.
O Barômetro Global Coinci-

dente sobe 17,9 pontos em
maio, de 117,2 pontos para
135,1 pontos, maior nível da sé-
rie histórica desde 1991. O Ba-
rômetro Global Antecedente
sobe 14 pontos, para 141,9 pon-
tos, maior nível desde fevereiro
de 2010.

“A combinação dos progra-
mas de estímulos econômicos e
imunização das populações, a
despeito ainda de alguma hete-
rogeneidade entre as regiões, já
impacta positivamente mesmo
setores mais prejudicados pela
pandemia, em especial o setor
de serviços. A mensagem dos
barômetros aponta para uma re-
tomada generalizada do nível de
atividade ao longo do segundo
semestre do ano”, avaliou, em
nota, Paulo Picchetti, pesquisa-
dor do Ibre/FGV.

Barômetro Coincidente
Todas as regiões contribuí-

ram de forma positiva para o re-
sultado agregado do Barômetro
Coincidente em maio. A Europa
é a região que mais contribui
para a alta do indicador, com 6,5
pontos, seguida pelo Hemisfé-
rio Ocidental, com 6,1 pontos,
e pela região da Ásia, Pacífico e

África, com 5,3 pontos.
Na maioria dos países, a si-

tuação é hoje bem melhor que a
observada 12 meses atrás, no
auge da crise motivada pela pan-
demia de covid-19.

Todos os cinco setores da
pesquisa contribuem de forma
positiva para o resultado agrega-
do do Barômetro Coincidente.
“Chama atenção o avanço de
31,1 pontos do indicador coin-
cidente do setor de serviços, o
que mais sofreu com as medi-
das de restrição à circulação em
diversos países. Todos os indi-
cadores estão acima do nível de
117 pontos, com os setores de
serviços e indústria e o indica-
dor que mede a evolução das
economias em nível agregado
(economia) alcançando o maior
nível da série iniciada em 1991”,
diz o Ibre/FGV.

Barômetro Antecedente
O Barômetro Antecedente

Global antecipa os ciclos das
taxas de crescimento mundial
em três a seis meses. Assim
como ocorre no Barômetro Co-
incidente, em maio de 2021 os
indicadores antecedentes das
três regiões contribuem de for-
ma positiva para a alta de 14 pon-
tos do Barômetro Global Ante-

cedente.
Neste mês, é o Hemisfério

Ocidental a região que mais con-
tribui para a alta, ao crescer 7,9
pontos, seguida da região da
Ásia, Pacífico e África, com 3,8
pontos e da Europa, com 2,3
pontos.

Todos os indicadores antece-
dentes setoriais sobem em
maio, influenciados pela conti-
nuidade das campanhas de vaci-
nação no mundo e pelas melho-
res perspectivas de retorno da
economia a uma situação de nor-
malidade.

“Com os resultados, todos
passam a registrar níveis supe-
riores a 130 pontos, resultado
que reflete grande otimismo em
relação ao futuro próximo. Com
a possibilidade de redução das
restrições à circulação e mobi-
lidade, o setor de serviços tor-
nou-se o mais otimista e exibe
um indicador de 150 pontos, o
maior da série iniciada em
1991”, informou o Ibre/FGV.

Em maio, todos os setores
contribuíram positivamente para
o resultado agregado do Barôme-
tro Antecedente. A maior alta, de
16,3 pontos, é a do indicador an-
tecedente da indústria, seguida
pela do setor de serviços, com
13,8 pontos. (Agencia Brasil)

Reforma tributária deve ser fatiada
em 3 ou 4 projetos, diz Lira

O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL)
afirmou na segunda-feira (10),
por meio de uma rede social, que
a proposta da reforma Tributária
vai ser fracionada e dividida en-
tre três ou quatro relatores. Lira
disse que vai definir a questão
com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM- MG).

Lira disse ainda que quer
avançar com o texto sem se “pre-
ocupar com a paternidade” do
projeto e que vai decidir ainda
esta semana sobre o formato de
tramitação da proposta.

“Vamos avançar com a refor-
ma tributária sem nos preocu-
par com a paternidade do pro-
jeto. Esta semana devemos de-
finir a tramitação, o formato.
Temos aí duas reformas, a que
envolve renda e a de consumo.
Daremos um passo esta semana
para fazermos a reforma de ma-
neira ordenada”, disse.

Na semana passada, sob o
argumento de estouro de prazo,
Lira extinguiu a comissão espe-
cial da Casa que analisava a re-
forma tributária. Segundo ele, os
trabalhos da comissão expira-

ram há um ano e meio e o en-
cerramento evitaria contesta-
ções judiciais no futuro.

A extinção dos trabalhos do
colegiado ocorreu horas depois
de o relator da reforma tribu-
tária, deputado Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB) ler o parecer
sobre o tema na comissão mis-
ta de deputados e senadores,
onde está sendo discutido um
texto consensual antes da vota-
ção nas duas Casas.

A decisão de Lira foi tomada
num momento de divergência
entre o governo e a comissão

mista. A equipe econômica que-
ria uma proposta de reforma tri-
butária fatiada, em que temas es-
pecíficos fossem votados na me-
dida em que houvesse acordo.

O fatiamento da reforma
também era defendido pelo pre-
sidente da Câmara, com o argu-
mento de iria facilitar a tramita-
ção da proposta. Ribeiro, entre-
tanto, apresentou um relatório
no qual propôs a unificação de
cinco tributos no Imposto sobre
Bens e Serviços (IBS), texto
considerado amplo pelo gover-
no. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Este Juízo FAZ SABER a Atlas Serviços Em Ativos Digitais Ltda, Atlas Proj Tecnologia Eireli, Atlas Services Serviços de 
Suporte Administrativo e de Consultoria Em de Gestão Empresarial Ltda, Fastcash Correspondente Bancário Eirelli - ME, 
Fastcash Dinheiro Digital Sociedade Unipessoal Ltda, Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda e 
PAGOTUDO.COM CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
ação de rescisão contratual cumulada com cobrança por Rafael Leivas Lucena, alegando, em síntese, que possuí crédito a 
receber da parte ré, que descumpriu contrato celebrado entre as partes. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 
20 dias 

FORO REGIONAL I - SANTANA - 3ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Alvares, 594 - 2º andar - salas 205 e 206 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone:
(11)-3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail: santana3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1029370-14.2017.8.26.0001. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
SãoPaulo, Dr. JORGE ALBERTO QUADROS DE CARVALHO SILVA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) PÃES E DOCES BRASIL REAL LTDA. - ME, CNPJ
00.764.801/0001-23,  que MOINHO REISA LTDA. lhe move ação de EXECUÇÃO
para cobrança do débito de R$1.919,20(setembro/2017), a ser atualizado e
acrescido de juros, custas, honorários e demais cominações legais, dívida esta
representada por títulos anexos aos autos, vencidos e não pagos. Estando a
executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL
para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o DÉBITO ATUAL ou em 15
dias, OFEREÇA EMBARGOS, ou ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente
e DEPOSITANDO  30% do valor da execução, inclusive custas e honorár ios,
PAGUE o RESTANTE em 6 parcelas mensais, atualizadas, SOB PENA de PE-
NHORA de tantos de seus bens quanto bastem para solução da dívida, ficando
ciente também de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2021.
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

EDVALDO NUNES DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 03/06/1974, GERENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ERONILDES NUNES DA SILVA E DE HELENA HILARIO DA SILVA; E ANA
CLÁUDIA SILVA LEITE, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 10/10/1985, OPERADORA DE
LOJA, NATURAL DE CAMPINA GRANDE - PB, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE FRANCISCO LEITE E DE LÚCIA DE FATIMA SILVA LEITE.

KAUE CIFFANI CEZAR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/08/1986, ARQUITETO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE REINALDO
SAMPAIO CEZAR E DE ROSANGELA CIFFANI CEZAR; E JANAINA APARECIDA LOMAR FERREIRA
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/06/1992, ADVOGADA, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE TRANQUILINO FERREIRA DOS
SANTOS E DE APARECIDA DE FATIMA LOMAR DOS SANTOS.

JOSÉ IDELMAR FRANCISCO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/03/1962,
GARÇOM, NATURAL DE CARUARU - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARIA AUXILIADORA DE MARIZ; E LUCIENE OLIVEIRA
DIAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/04/1966, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL
DE SANTA LUZIA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO
VALERIO DIAS E DE NILZA ALVES DE OLIVEIRA.

IGOR CAMPOS FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/01/1993, ANALISTA DE
SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE FABIO GOMES FERREIRA E DE ALESSANDRA DE CAMPOS GOMES FERREIRA; E DEBORAH
CASTILHO AVARESE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/08/1994, ADVOGADA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALEXANDRE
ARCANJO AVARESE E DE MARCIA CASABONA CASTILHO AVARESE.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 26/02/1968,
MOTORISTA, NATURAL DE JABOATÃO - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA E DE AMELIA PURCINA DE ALMEIDA; E MARCIA
REGINA PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/04/1985, CABELEIREIRA,
NATURAL DE ITAUEIRA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE RAIMUNDA
SOUSA RODRIGUES.

ADRIANO EDUARDO MAGALHÃES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/01/1983, ANALISTA
DE IMPORTAÇÃO, NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE PAULO BERNARDES DE MAGALHÃES E DE MARIZETE PEREIRA DE
MAGALHÃES; E ROSANA LACERDA MAIA RIBEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/01/
1980, EMPRESÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE ROQUE MAIA RIBEIRO E DE AURENIDES EVANGELISTA BALÇANTE.

EDILSON VALE DE BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/10/1987, PEDREIRO, NATURAL
DE SANTO ESTÊVÃO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO
MEDEIROS DE BRITO E DE MADALENA VALE DE BRITO; E GILDA DA PAZ GOMES, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 20/08/1994, BALCONISTA, NATURAL DE SANTO ESTÊVÃO - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDIVALDO DOS SANT OS GOMES E DE MARIA
LIZETE DA PAZ GOMES.

DAVI EUSTACIO RODRIGUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/04/2000, AUXILIAR
TECNICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE FRANCISCO TEIXEIRA RODRIGUES E DE FRANCINILDA BEZERRA EUSTACIO RODRIGUES;
E MILLENY  ALVES BATISTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/10/1998, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE BERILO - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE CARLOS ALVES TEIXEIRA E DE MARLENE TEIXEIRA BATISTA.

DAMIÃO VIEIRA RAMOS, BRASILEIRO, VIÚVO, NASCIDO AOS 22/09/1974, AJUDANTE GERAL,
NATURAL DE SOLIDÃO - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ENOFIO
VIEIRA DE MELO E DE MARIA RAMOS DA SILVA; E ANTONIA MARÇAL DOS SANTOS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/06/1981, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE SOLIDÃO -
PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE OBIDIAS ALVES DOS SANTOS E DE
MARIA JOSÉ MARÇAL ALVES.

JARDEL PEREIRA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/09/1996, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NATURAL  DE OEIRAS - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE JOSÉ DA SILVA LIMA E DE MARIA DA CRUZ PEREIRA LIMA; E RONIÉRBIA GALDINO DE SOUZA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/01/1988, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NATURAL DE
JUCURUTU - RN, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOAQUIM GALDINO
NETO E DE MARIA VERÔNICA DE SOUZA GALDINO.

WANDÉRSON DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/01/1998, OPERADOR DE
SISTÊMICAS, NATURAL DE AVELINO LOPES - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE VALDEON JOSÉ DE SOUSA E DE ADENILDA FRANCISCA DOS SANTOS; E VIVIANNE
BARRETO SALES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/10/1996, TERAPEUTA OPERACIONAL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JULIO
RODRIGUES SALES E DE VALDIRENE BORGES BARRETO SALES.

JONAS NUNES PEREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/11/1987, AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ ANCHIETA PEREIRA E DE CREUZA NUNES PEREIRA; E SUELLEN DE AMORIM
IGESCA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/07/1990, RECEPCIONISTA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDISON IGESCA E DE
MARCIA MARIA DE AMORIM.

JOSÉ LUIS PEREIRA SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/09/1992, PORTEIRO,
NATURAL DE GANDU - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JONAS
LUIS DE SOUZA E DE MARIETE PEREIRA SOUZA; E ANDREA BOMFIM DE OLIVEIRA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/05/1976, BABÁ, NATURAL DE ITAGI - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDMUNDO BOMFIM DE OLIVEIRA E DE MARIA DAMIANA DE SOUSA
RODRIGUES.

MARLON BRANDO DA SILVA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/06/1995,
ASSISTENTE JURÍDICO, NATURAL DE RIO DE JANEIRO - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARLON BRANDO DA SILVA E DE SIMONE MACHADO DA SILVA; E JOANA
VIEIRA CARVALHO FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/04/1997, COORDENADORA
COMERCIAL, NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE OSMAR DE CARVALHO FERREIRA E DE ELIENE VIEIRA DE MIRANDA.

DOUGLAS FELIPE ARAUJO DE LUNA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 15/03/1988,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE EUFRASIO ERNEST O DE LUNA E DE MARIA FRANCINEIDE ARAUJO DE
LUNA; E SANDRA FELIX DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/10/1982, AUXILIAR
DE ENFERMAGEM, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO -
SP, FILHA DE CUSTÓDIO DOS SANTOS E DE NEIDE FELIX DA SILVA.

UILSON GARCIA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/11/1984, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE HELIÓPOLIS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE JOSÉ GARCIA DOS SANTOS E DE MARIETE GARCIA DA SILVA SANTOS; E SIMONE
TEIXEIRA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/02/1997, OPERADORA DE
TELEMARKETING, NATURAL DE PAULO AFONSO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE JENILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA E DE JULIANA ALVES TEIXEIRA.

JEAN CARLOS FRANÇA DE MACEDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/05/1976, PINTOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ
CARLOS BARROS DE MACEDO E DE CARMEN FRANÇA DE MACEDO; E JUVENILDE OLIVEIRA DE
CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/06/1971, COZINHEIRA ESCOLAR, NATURAL
DE SÁTIRO DIAS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE TIBURCIO PIRES
DE CARVALHO E DE MATILDES OLIVEIRA DE CARVALHO.

JEODNEY MARIANO SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/03/1997, AUXILIAR DE
CONTABILIDADE, NATURAL DE ARAPIRACA - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ARMANDO GIOVANI BARBOSA DA SILVA E DE EDINEIDE MARIANO DOS SANTOS; E
THAYLA REGIANE DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/12/2001, DO LAR, NATURAL
DE CARAPICUÍBA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JULIANA
APARECIDA DE LIMA.

IGOR EUGENIO BATISTA DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/04/1982,
AUXILIAR CONTÁBIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO E DE MARLENE BATISTA; E JULIANA AMARAL DA
SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 07/01/1987, PROFESSORA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALDIR BARBOSA DA SILVA
E DE CREMILDA AMARAL DUARTE DA SILVA.

MARCOS YOSHIO MORI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/02/1979, FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NATURAL DE CURITIBA - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE SEIZO MORI E DE MITIKO HOGA MORI; E TANIA REGINA SANTOS RAMOS DE FARIA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 23/05/1972, MASSOTERAPEUTA, NATURAL DE SALVADOR - BA,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADERALDO ALVES DE RAMOS E DE
LUZIA SANTOS RAMOS.

GILSON DE ARAUJO GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/05/1976, PORTEIRO,
NATURAL DE CAÉM - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO
RODRIGUES GOMES E DE JOVENTINA JOANA DE ARAÚJO; E EDILEIDE ALVES DA SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/04/1980, DO LAR, NATURAL DE CANSANÇÃO - BA,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JAIME GUILERMINO DA SILVA E DE
PAULINA MARIA ALVES DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Fiocruz investiga transmissão da
covid-19 entre crianças e adultos

Nacional
Jornal O DIA SP
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Um estudo coordenado pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) em parceria com outras
instituições de pesquisa cons-
tatou uma transmissão mais fre-
quente da covid-19 de adultos
para crianças do que de crian-
ças para adultos, em um grupo
de voluntários de uma comuni-
dade do Rio de Janeiro.

Parte das conclusões foram
divulgadas na segunda-feira
(10) pela Agência Fiocruz de
Notícias, mas o trabalho será

publicado no artigo “A dinâmi-
ca da infecção de Sars-CoV-2 em
crianças e contatos domicilia-
res em uma comunidade pobre
do Rio de Janeiro”, na revista
científica Pediatrics, Official
Journal of the American Acade-
my of Pediatrics.

O estudo foi realizado entre
maio e setembro do ano passado
e contou com um grupo de 667
participantes que viviam em 259
domicílios de uma comunidade
pobre do Rio de Janeiro. Entre as

pessoas observadas pelos pes-
quisadores, havia 323 crianças,
54 adolescentes e 290 adultos. Os
autores destacam que os resul-
tados referem-se ao local e perío-
do específico que foram estuda-
dos e também não consideram as
novas variantes do SARS-CoV-2
que circulam no país.

Testes PCR e de sorologia
(IgG) realizados detectaram que
45 crianças com menos de 14
anos foram infectadas pelo
novo coronavírus (covid-19),
sendo que 26 delas tiveram
contato com um adulto também
positivo e 19 com adultos sin-
tomáticos que não consentiram
em fazer o teste. A pesquisa
observou também uma propor-
ção maior de crianças com me-
nos de um ano infectadas, em
comparação com grupos pediá-
tricos de outras idades.

O estudo revela que cerca
de um terço do grupo pesqui-
sado havia tido contato com o
coronavírus em agosto, en-

quanto o percentual geral da
cidade no mesmo período era
de 7,5%.

A hipótese dos pesquisado-
res era de que, se a transmissão
ocorre principalmente de adul-
tos e adolescentes para crian-
ças, eles teriam um pico de pre-
valência de anticorpos IgG an-
tes das crianças, o que foi con-
firmado na análise.

“A menos que essas crian-
ças fossem portadoras do Sars-
CoV-2 por um longo período,
nossos resultados são compa-
tíveis com a hipótese de que elas
se infectam por contatos domi-
ciliares, principalmente com
seus pais”, diz um trecho do
artigo publicado pela Agência
Fiocruz de Notícias. “As crian-
ças incluídas no estudo não
parecem ser a fonte da infecção
de Sars-CoV-2 e mais frequen-
temente adquiriram o vírus de
adultos”.

Os pesquisadores ponde-
ram, entretanto, que os testes

foram realizados em um perío-
do em que as escolas estavam
fechadas no Rio de Janeiro.
Desse modo, os adultos podem
ter tido um papel de propaga-
dor mais importante porque
continuaram expostos ao vírus
ao sair para trabalhar fora de
casa.

O artigo sugere que, em um
cenário semelhante ao estuda-
do, “escolas e creches poderi-
am potencialmente reabrir se
medidas de segurança contra a
covid-19 fossem tomadas e os
profissionais adequadamente
imunizados”.

Os cientistas defendem que
compreender o papel das crian-
ças na dinâmica de transmissão
é de importância fundamental
para diversas estratégias de en-
frentamento da pandemia, como
a reabertura segura das esco-
las. Além disso, eles alertam
que é necessário incluir as cri-
anças nos estudos clínicos de
vacinação.

“Se os adultos forem imuni-
zados e as crianças não, elas po-
dem continuar a perpetuar a
epidemia. Se no mínimo 85%
dos indivíduos suscetíveis pre-
cisam ser imunizados para con-
ter a pandemia da covid-19 em
países de alta incidência, esse
nível de proteção só pode ser
alcançado com a inclusão de
crianças em programas de imu-
nização, principalmente no Bra-
sil, onde 25% da população têm
menos de 18 anos”, diz o arti-
go.

O estudo foi coordenado
pela chefe do Laboratório de
Pesquisa Clínica em Doenças
Febris Agudas do Instituto Na-
cional de Infectologia Evandro
Chagas (INI/Fiocruz), Patrícia
Brasil. Além de outros pesqui-
sadores da Fiocruz, participaram
do trabalho cientistas da Uni-
versidade da Califórnia (UCLA)
e da London School of Hygie-
ne and Tropical Medicine
(LSHTM). (Agencia Brasil)

O Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar) é o primeiro
laboratório da Região Sul cre-
denciado pela União Europeia
para realizar os exames soroló-
gicos antirrábicos em animais.
Com o credenciamento, o Te-
cpar pode fazer o Teste de So-
rologia Antirrábica, uma exigên-
cia legal para que os animais
possam embarcar para países
europeus. Essa concessão foi
pela agência francesa Anses-
Nancy (laboratório de referên-
cia da UE).

Viajantes que têm como
destino países do bloco euro-
peu e que queiram levar consi-
go seus animais precisam soli-
citar a laboratórios credencia-
dos o teste que comprove que
eles tenham anticorpos forma-
dos pela vacina antirrábica –
ou seja, para ingressar na
União Europeia não basta com-
provar a vacinação, mas sim
que o animal já possui anticor-
pos.

O diretor-presidente do Te-
cpar, Jorge Callado, explica que
esse credenciamento foi pos-
sível porque o instituto tem ex-
periência para fazer essa análi-
se também para humanos, já
que o Laboratório de Ensaios
in vitro do Tecpar faz a análise
de titulação sorológica antirrá-

União Europeia credencia o
Tecpar para oferecer exame

sorológico antirrábico
bica para os colaboradores da
empresa que atuam na produ-
ção da vacina antirrábica vete-
rinária.

“O teste exigido pela Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS) é feito para confirmar se
a pessoa vacinada com a antir-
rábica produziu os anticorpos
capazes de neutralizar o vírus
da raiva e está realmente imuni-
zado. O credenciamento do Te-
cpar na área veterinária é um re-
conhecimento internacional de
que as atividades do instituto
atendem a padrões globais”,
destaca.

Hoje, o ensaio para huma-
nos é voltado exclusivamente
para atender os colaboradores
do Tecpar, mas a intenção é que
o exame passe a ser destinado
também a profissionais que atu-
am na área da saúde e fiscais
agropecuários, por exemplo,
que precisam comprovar a imu-
nização.

A partir do credenciamento
na União Europeia, o Tecpar faz
ajustes em seu laboratório para
passar a atender a demanda ve-
terinária, a partir do segundo se-
mestre deste ano. Os testes se-
rão feitos pelo Laboratório de
Ensaios in vitro da Divisão de
Controle da Qualidade do Te-
cpar. (AENPR)

Estudo avalia eficiência de filtragem de
227 tipos de máscara vendidos no Brasil
A transmissão do novo coro-

navírus se dá principalmente pela
inalação de gotículas de saliva e
secreções respiratórias suspen-
sas no ar e, por esse motivo, usar
máscaras e manter o distancia-
mento social são as formas mais
eficazes de prevenir a COVID-19
enquanto não há vacina para to-
dos. Baratas, reutilizáveis e dis-
poníveis em diversas cores e es-
tampas, as máscaras de tecido
estão entre as mais usadas pelos
brasileiros. Contudo, sua capa-
cidade de filtrar partículas de ae-
rossol com tamanho equivalente
ao do novo coronavírus pode
variar entre 15% e 70%, como re-
vela estudo conduzido no Insti-
tuto de Física da Universidade de
São Paulo (IF-USP).

Coordenado pelo professor
Paulo Artaxo e apoiado pela FA-
PESP, o trabalho integra a inicia-

tiva (respire!, cujo objetivo foi
garantir o acesso da comunida-
de uspiana a máscaras seguras.
Os resultados foram divulgados
na revista Aerosol Science and
Technology.

“Avaliamos a eficiência de fil-
tração de 227 modelos vendidos
no Brasil, seja em farmácia ou lo-
jas de comércio popular. Nosso
objetivo era saber em que medi-
da a população está realmente
protegida com essas diferentes
máscaras”, conta Artaxo à Agên-
cia FAPESP.

Para fazer o teste, os cientistas
utilizaram um equipamento que pro-
duz, a partir de uma solução de clo-
reto de sódio, partículas de aeros-
sol de tamanho controlado – no
caso 100 nanômetros (o SARS-CoV-
2 tem aproximadamente 120 nanô-
metros). Após o jato de aerossol ser
lançado no ar, a concentração de

partículas foi medida antes e depois
da máscara.

Os modelos que se mostra-
ram mais eficazes no teste, como
esperado, foram as máscaras ci-
rúrgicas e as do tipo PFF2/N95 –
ambas de uso profissional e cer-
tificadas –, que conseguiram fil-
trar entre 90% e 98% das partícu-
las de aerossol. Na sequência,
estão as de TNT (feitas de poli-
propileno, um tipo de plástico)
vendidas em farmácia, cuja efici-
ência variou de 80% a 90%. Por
último vieram as de tecido – gru-
po que inclui modelos feitos com
algodão e com materiais sintéti-
cos, como lycra e microfibra. Nes-
se caso, a eficiência de filtração
variou entre 15% e 70%, com
média de 40%. E alguns fatores
se revelaram críticos para aumen-
tar ou diminuir o grau de prote-
ção.

“De modo geral, máscaras
com costura no meio protegem
menos, pois a máquina faz furos
no tecido que aumentam a pas-
sagem de ar. Já a presença de um
clipe nasal, que ajuda a fixar a
máscara no rosto, aumenta con-
sideravelmente a filtração, pelo
melhor ajuste no rosto. Algumas
máscaras de tecido são feitas
com fibras metálicas que inativam
o vírus, como níquel ou cobre, e
por isso protegem mais. E há ain-
da modelos de material eletrica-
mente carregado, que aumenta a
retenção das partículas. Em to-
dos esses casos, porém, a efici-
ência diminui com a lavagem, pois
há desgaste do material”, comen-
ta Fernando Morais, doutorando
no IF-USP e no Instituto de Pes-
quisas Energéticas e Nucleares
(Ipen), que é o primeiro autor do
artigo.
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RODRIGO ROCHA CORREIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MARCO RICARDO CORREIA E DE PATRÍCIA SAMPAIO ROCHA CORREIA. CRISTINA PEREZ XAVIER,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/05/
1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LAIR ALVES XAVIER E DE MARLI
PEREZ.

ÉLBER SALDANHA FRANÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE RH, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/05/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE DAVID JOÃO DE SENA FRANÇA E DE CELIA REGINA SALDANHA FRANÇA. RAISSA GOMES
OLIVEIRA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (27/12/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MARCOS SERGIO RIBEIRO DE SOUZA E DE MARLENE GOMES OLIVEIRA DE SOUZA.

PAULO KEN ICHI SATO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SANTOS, SP NO DIA (18/08/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SUKEDUGU SATO E DE JULIA MATSUI SATO. MARGARETE DE SOUZA CAMPOS, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/08/1978),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LOURIVAL ONOFRE DE SOUZA E DE
EUNICE SILVA CAMPOS.

CARLOS HENRIQUE SOARES ZANONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESARIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADEMIR JOSÉ ZANONI E DE MARTA SOARES ZANONI. CLAUDIA RODRIGUES
ZEFERINO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (26/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM LUIZ
ZEFERINO E DE VILMA RODRIGUES SANTOS ZEFERINO.

LEONARDO SILVA ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CABELEIREIRO, NASCIDO
EM IPIAÚ, BA NO DIA (29/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
RENATO DE ALMEIDA E DE ELEONIA SOUZA DA SILVA. THIELLY PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (15/
08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGILSON RODRIGUES DOS
SANTOS E DE SOLANGE PEREIRA DA SILVA.

CARLOS EDUARDO MATA TONONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE
INFORMÁTICA, NASCIDO EM VENEZUELA NO DIA (19/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ANTONIO MATA FLEMIN E DE MARIA JESUS TONONI MONAGAS.
SCARLIN SELENA CONTRERAS RIVERO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA
EM VENEZUELA NO DIA (22/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ODALIS CONCECION CONTRERAS RIVERO.

WASHINGTON GONÇALVES BATISTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JORGE BATISTA E DE ALMERINDA SILVESTRE GONÇALVES BATISTA. ELAINE DA
SILVA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(29/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VICENTE SANTOS DA
CRUZ E DE RUTH DA SILVA CRUZ.

ARNALDO DE SOUZA RAMOS JÚNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
JURIDICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (15/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ARNALDO DE SOUZA RAMOS E DE SILVANA ARISTOTELES RAMOS.
KARINA ALMEIDA MILLS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (07/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILLIAM
DERWOOD MILLS E DE VILMA ALMEIDA MILLS.

ALAN CIDREIRA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LIMPADOR DE SOFÁ, NASCIDO
EM JEQUIÉ, BA NO DIA (02/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ALIPIO SILVA SANTOS E DE JOSIENE CIDREIRA SANTOS. CAROLINA DA PAZ VALENÇA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/04/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE IRACEMA DA PAZ VALENÇA.

JOSIAS DE SOUSA ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
VITÓRIA DO MEARIM, MA NO DIA (26/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ BENTO ARAUJO E DE MARIA IRENE DE SOUSA ARAUJO. NAYANE MAGDA DE
SOUZA CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM
CÂNDIDO MENDES, MA NO DIA (30/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MARINO PEREIRA CARVALHO E DE MARIA EDILEUZA DE SOUZA CARVALHO.

LUÍS PHILIPPE BRAGA GARCIA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DELEGADO DE
POLICIA, NASCIDO EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (21/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ILMAR AR THUR GARCIA DOS SANTOS E DE DENISE CRISTINA
BRAGA GARCIA SANTOS. ISABELLA CRISTINA RIBEIRO SALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (17/07/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WAGNER DA SILVA SALES E DE NICOLE RIBEIRO DE
SOUZA SALES.

FABIANO ROMANIN MICHALOSKEY, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ARQUITETO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AMIR MICHALOSKEY  SOBRINHO E DE RITA DE JESUS ROMANIN MICHALOSKEY.
SAMARA AMIN CHIGANE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM VISCONDE
DO RIO BRANCO, MG NO DIA (25/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE DANILO SARAIVA CHIGANE E DE JOSETE SOARES AMIN CHIGANE.

BRENO NEVES DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAPEIRO, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (15/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AILTON NEVES DE SOUSA E DE LUCINDA DE FATIMA PAULA SOUSA. JESSICA FONSECA DE
JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/
09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NIVALDO DE JESUS E DE
FLAVIA SOUZA FONSECA.

JONAS MARTINS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM CURITIBA,
PR NO DIA (11/07/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS
MARTINS E DE BERNADETE GONÇALVES MARTINS. ELIANE MARIA  DOS SANTOS MARINHO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM JABOATÃO DOS GUARARAPES,
PE NO DIA (10/04/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MARINHO
E DE MARIA DOS SANTOS SILVA.

BRUNO JUSTINIANO SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
BOA ESPERANÇA, ES NO DIA (07/02/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ANTONIO JUSTIANINO SANTOS E DE EDIVANI SOUZA DOS SANTOS. LUCIANA  MARTINS
LELIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM SOUTO SOARES, BA
NO DIA (26/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LELIS DE
SOUZA E DE EULÁLIA MARTINS DE ARAUJO.

RICHARD MARTINS DE AGUIAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ALMOXARIFE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JORGE CORREIA DE AGUIAR E DE MARTA CRISTINA MARTINS. GISELLE APARECIDA
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE VIAGENS, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON
RODRIGUES E DE FATIMA AUXILIADORA DE JESUS RODRIGUES.

MARCELO SENA SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDO EM IPIAÚ, BA NO DIA (04/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ADEMILTON SAMPAIO SOUZA E DE ZÉLIA DO CARMO SENA. FLAVIANA DO NASCIMENTO
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM NATAL, RN NO DIA (07/
10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FABIANO BENTO RODRIGUES
E DE MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO.

MARCOS ANTONIO GONÇALVES JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (19/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES E DE LUCIANA DA SILVA COSTA. SABRINA DOS SANTOS
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (31/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO
ALBERTO DA SILVA E DE MARLENE BEZERRA DOS SANTOS.

STHEPHANIE APARECIDA CAETANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ADRIANA CAETANO. ANDREIA DA SILVA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE GOMES COSTA NETO E DE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
DA SILVA.

BRUNO DA SILVA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONFERENTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ADEMIR FELIX SANTOS E DE GLACIA MARIA DA SILVA. CYNTHIA DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CONFEITEIRA, NASCIDA EM NATAL, RN NO DIA (10/04/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO DA SILVA SANTOS FILHO E DE ANTONIA
EMILIA DA SILVA SANTOS.

WAGNER CRISPINIANO ALBUQUERQUE,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA
DE FARMACIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA ALBUQUERQUE E DE ABIGAIL
CRISPINIANO ALBUQUERQUE. RAYANNE SANTANA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTAGIARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA E DE ODETE SANTANA DA SILVA.

THIAGO JOÃO TOLEDO DE PAULA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ CARLOS TOLEDO DE PAULA E DE LUCIANA BEATRIZ FONSECA DE PAULA. MARGARETE
APARECIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COORDENADORA DE RECURSOS
HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (19/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURICIO BATISTA DA SILVA E DE MARIA RITA DE CASSIA BARBOSA DA
SILVA.

CLAUDIO DE OLIVEIRA SOUZA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO AGENTE DE HIGIENE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JUAREZ ALVES DE SOUZA E DE MARIA PEREIRA DE SOUZA. MARIA DA SOLIDADE
COSTA BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PACATUBA, SE NO
DIA (15/06/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALMI BATISTA E DE
MARIA ELENICE COSTA BATISTA.

ROSIVAL ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COBRADOR DE ÔNIBUS,
NASCIDO EM UNIÃO DOS PALMARES, AL NO DIA (03/11/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUCIANO ALVES DA SILVA E DE MARIA MADALENA ALVES DA SILVA.
GRACILENE CAVALCANTE DE SIQUEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
PADARIA, NASCIDA EM MACEIÓ, AL NO DIA (05/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE GERALDO ARAUJO CAVALCANTE E DE MARIA JOSÉ SIQUEIRA CAVALCANTE.

JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECÂNICO, NASCIDO
EM ITINGA, MG NO DIA (28/04/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO JOSÉ DA SILVA E DE DAVINA PEREIRA SILVA. MARLEIDE PINHEIRO MIRANDA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM DISTRITO DE MARAMBAINHA, CARAÍ, MG NO
DIA (02/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PINHEIRO
LOPES E DE GERALDA FRANCISCA LOPES.

ERIC BELLUCO POZZANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDIR POZZANI E DE MARINES BELLUCO POZZANI. MELINA SANTINI
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (12/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE
JOSÉ DOS SANTOS E DE IARA LÚCIA SANTINI DOS SANTOS.

JHONATAS MONTANHA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/10/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDIVAR DOS SANTOS SILVA E DE ELIZANGELA MONTANHA DA SILVA. JANINE DE
ARAUJO FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE PESQUISA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/03/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ADMILSON DE FREITAS E DE JAQUELINE DE ARAUJO GOMES.

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO, NASCIDO
EM ITAMBÉ, BA NO DIA (20/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO MESSIAS NEVES DE OLIVEIRA E DE DINALDA ROSA MOREIRA DE OLIVEIRA. BRUNA
MARQUES SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM,
NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (03/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE RICARDO LUIZ SANTANA E DE LILIAN CRISTINA MARQUES MOREIRA.

APARECIDO DONIZETE FAVARON, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE
CONTROLE DE QUALIDADE, NASCIDO EM SALMORÃO, SP NO DIA (23/04/1961), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FAVARON E DE MARIA BALDAVIA FAVARON.
MARIA JANAINA RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM NOVA
CRUZ, RN NO DIA (06/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OTACIANA
RIBEIRO.

MANOEL JOSÉ DA SILVA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE COZINHA,
NASCIDO EM CARUARU, PE NO DIA (19/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MANOEL JOSÉ DA SILVA E DE VALDENICE SEVERINA DA SILVA. IRENE MODESTO
FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM IBICARAI, BA NO DIA (09/
05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO DE JESUS FERREIRA
E DE EUNICE BISPO MODESTO.

HENRIQUE DUARTE GONZAGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (28/08/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ CARLOS GONZAGA E DE ROSÂNGELA DUARTE
GONZAGA. LETÍCIA DE MEDEIROS BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DONA DE
CASA, NASCIDA EM SÃO BENEDITO, CE NO DIA (19/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VICENTE BOAVENTURA BARBOSA E DE ROSA ARAUJO DE MEDEIROS
BARBOSA.

DANIEL FRÁGOAS ARRUDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/01/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MAURO JOSÉ GARCIA ARRUDA E DE MARIA JOSÉ FRÁGOAS ARRUDA. BRUNA CARLA DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (30/07/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ALBERTO
DOS SANTOS E DE ELIANA ESTHER ROSA DOS SANTOS.

MARCELO AVILA DE SOUZA E SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE DE
PROJETOS, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO NO DIA (02/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDIR DE SOUZA E SILVA E DE MABEL DE SOUZA E SILVA. ELAINE
CRISTINA DALPOGETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (13/02/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE
CEZAR DALPOGETO E DE JOSEFA DOLORES LACERDA.

DERNEVAL GENEZIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO
EM COARACI, BA NO DIA (17/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
DOMINGOS GENEZIO DOS SANTOS E DE VERA LÚCIA DOS SANTOS. ELIZÂNGELA LEONISIA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PAULISTANA, PI NO DIA (16/11/
1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DAMIÃO DA SILVA E DE
LEONISIA ANFELA DE ABREU SILVA.

SÁVIO LOPES FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
AVELINO LOPES, PI NO DIA (14/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDUARDO MENDES FERNANDES E DE TEREZINHA FRANCISCA LOPES. JACQUELINE OLIVEIRA
SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AJUDANTE DE COZINHA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (12/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILVAN SOUSA
SILVA E DE MARIA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA.

LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM JUAZEIRO DO NORTE, CE NO DIA (07/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LOURIVAL LUIZ DOS SANTOS E DE IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS.
SUENADIA BISPO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COSTUREIRA, NASCIDA EM
MACAJUBA, BA NO DIA (13/03/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GERSON PEREIRA DA SILVA E DE ROSA BISPO DA SILVA.

RONALDO ARAUJO DE SOUZA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LIDER DE
ESTACIONAMENTO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JANDIRA ARAUJO DE SOUZA. JOSEFA JOCELI RODRIGUES DE
CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDA EM CRISÓPOLIS, BA NO
DIA (18/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL RODRIGUES
DE CARVALHO E DE JOSEFA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS.

MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/11/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ARNALDO CLEMENTE DOS SANTOS E DE EDINAMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS. GABRIELA
MARQUES DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (26/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO
MARQUES DE JESUS E DE MARINALVA DA SILVA MARQUES DE JESUS.

LUIS SILVA MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COLETOR DOMICILIAR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSE MOREIRA DA SILVA E DE HOSANA DO NASCIMENTO SILVA MOREIRA. GERLANE
MARCIELLE BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM ESPERANÇA, PB NO DIA (11/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEONARDO PONCIANO DA SILVA E DE MARIA BARBOSA PERIERA
DE LIMA.

ROBERTO UBER,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM
PORTO ALEGRE, RS NO DIA (08/11/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE HEINZ JOSÉ UBER E DE LIE UBER. MÔNICA MACHADO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PSICOLOGOA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (24/11/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ESTELA FRANCISCA MACHADO.

FERNANDO AQUINO DE ALMEIDA BARROS, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO RADIALISTA,
NASCIDO EM LIMEIRA, SP NO DIA (16/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FERNANDO LEISTER DE ALMEIDA BARROS E DE TANIA LUIZA AQUINO DE ALMEIDA
BARROS. VANESSA MAIA NEVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ISAIAS DAS NEVES E DE LUCIANA MAIA DE LIMA NEVES.

VICT OR RIBEIRO DE ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
HERMINIO JOSÉ DE ABREU E DE ILDA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO ABREU. MONICA TOLEDO
DE ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (02/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO RIBEIRO DE
ANDRADE E DE ROSANGELA TOLEDO DE SOUZA.

RAPHAEL SILVA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGENTE DE ATENDIMENTO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ PEREIRA DE JESUS E DE LUCIMAR APARECIDA DA SILVA DE JESUS. ANA
PAULA ROCHA RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,
NASCIDA EM SÃO ROQUE, SP NO DIA (20/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO E DE LAUDIR ROCHA DA SILVA.

ENRICO DI MICIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
VICENTE ARCY DI MICIO E DE ANA CRISTINA FARIA MARQUES DI MICIO. KENYA CARINE PEREIRA
DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (27/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE KEYLLA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO.

LEISSON RODRIGO CAVANHOL AGUIAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO,
NASCIDO EM SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MT NO DIA (23/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE AGEU CARVALHO AGUIAR E DE PAULA REGINA CAVANHOL. CAROLINE
FRERI LEMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (01/12/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL FERREIRA
LEMOS E DE PATRICIA LIMIERI FRERI.

JOÃO OCTÁVIO DE OLIVEIRA HERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITARIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO MARCOS HERNANDES E DE SELENE TEREZINHA DE OLIVEIRA HERNANDES.
FLÁVIA NATASHA SILVA DE CASTRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM ITU, SP NO DIA (11/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SERGIO TADEU DE CASTRO E DE SILVANA APARECIDA DA SILVA.

WILLIAN BITTENCOURT CAMARGO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM CURITIBA, PR NO DIA (01/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILSON CAMARGO E DE REGINA BITTENCOURT. JENNIE LUANA
FUSINATO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
NASCIDA EM BLUMENAU, SC NO DIA (07/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA  EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ARNALDO CÉSAR FUSINATO E DE LOENI FATIMA MARTINS FUSINATO.

DOUGLAS MENDES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
MECRATONICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILSON SEVERINO DOS SANTOS E DE MARLI MENDES DOS SANTOS.
GEOVANA DA SILVA GOMES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA FISCAL
JUNIOR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JAIME GOMES DOS SANTOS E DE ROSELI DA SILVA PEREIRA.

LEONARDO VINÍCIUS MARQUEZANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMA,
NASCIDO EM PRESIDENTE PRUDENTE, SP NO DIA (27/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS EDUARDO MARQUEZANI E DE PATRICIA PAPPOTTI
MARQUEZANI. CINTIA BRUM DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMA, NASCIDA EM SÃO PAULO/SP NO DIA (07/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO VERISSIMO DE OLIVEIRA E DE CECILIA BRUM DOS REIS OLIVEIRA.

ARTHUR ALVES CORREA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE SOFTWARE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FERNANDO FERREIRA CORREA E DE VIVIAN CRISTINA ALVES MARTINS CORREA.
ANDRESSA GUIMARÃES COSENZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ VICENTE COSENZA E DE MAGDA GUIMARÃES ESTEVAM.

MARCELO BRITO SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR VETERINÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MILTON SOUZA SANTOS E DE SOLANGE DOS ANJOS BRITO SANTOS. VITÓRIA
RÉGIA FARIAS DELMIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE RH, NASCIDA EM
CAUCAIA, CE NO DIA (15/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO BENVINDO DELMIRO E DE ELIVANDA DE SOUSA FARIAS.

FÁBIO DE OLIVEIRA ERVILHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JASON TEIXEIRA ERVILHA E DE VALDENI OLIVEIRA DE OLIVEIRA SPÓSITO TEIXEIRA.
FERNANDA TAVARES VIANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ DA SILVA VIANA E DE ELENICE MAGALHÃES TAVARES.

GABRIEL COSTA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (06/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDUARDO BENEDITO LOPES E DE MARIA DO SOCORRO COSTA. MELANY CRISTINA CAMPOS
DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SAC, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (30/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON MACEDO
DE PAULA E DE MARIA GORETI CAMPOS DE PAULA.

DANIEL BATISTA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE RELATORIOS,
NASCIDO EM NATAL, RN NO DIA (30/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE RILDO CORDEIRO DE LIMA E DE ALZENAIDE BATISTA DO NASCIMENTO. FRANCISCA
KLEYSLA LIMA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE COMUNICAÇÃO,
NASCIDA EM CAPITÃO POÇO, PA NO DIA (21/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS E DE MARIA KLEANE SILVA LIMA.

FERNANDES GARCIA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA CRISTINA GARCIA DA SILVA. FABIANA VAZ
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (04/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE VAZ DA SILVA E
DE SEBASTIANA RAMOS DA SILVA.

TADEU HENRIQUE SILVA LIMA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM JOÃO PESSOA, PB NO DIA (30/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE JORGE DE LIMA E DE VERONICA MARIA SILVA LIMA. ALESSANDRA FREITAS
DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SCRUM MASTER, NASCIDA EM MAUÁ, SP NO
DIA (24/03/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM BATISTA DE
LIMA E DE MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DE FREITAS LIMA.

SAUL AMADO IBARRA OZUNA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM ASUNCION, RÉPUBLICA DO PARAGUAI NO DIA (27/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CELSO RAUL IBARRA DE OZUNA E DE MARIA LUISA OZUNA DE IBARRA.
ANA CLÉUMA RODRIGUES BEZERRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
COZINHA, NASCIDA EM PEDRA BRANCA, CE NO DIA (28/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ WILSON BEZERRA E DE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES BEZERRA.

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSTRUTOR DE INGLÊS,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (02/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO SERGIO LUCAS DE OLIVEIRA E DE SOLANGE DA SILVA.
LARISSA MARIA AMORIM MENES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA
EM DIADEMA, SP  NO DIA (27/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM DIADEMA, SP, FILHA DE
JUCELINO DA SILVA MENES E DE KATIA MARIA DE AMORIM MENES.

WANDERLEY RIBEIRO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE WILSON BERNARDINO DE SOUZA E DE MARIA SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA. RAFAEL DE
SOUZA FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO EM MONGAGUÁ,
SP NO DIA (20/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADERICO
FELISARDO DE FREITAS E DE MARIA LUCIA DE SOUZA FREITAS.

ANDRÉ SILVA REZENDE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO ELÉTRO ELETRÔNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CLAUDIONOR SILVA REZENDE E DE ISABEL FRANCO DA SILVA REZENDE. DÉBORA
DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS,
NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (13/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO MARCELINO DE ALMEIDA E DE MARIA TELMA NASCIMENTO
DE ALMEIDA.
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EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA” e “CRA”, respecti-
vamente) da 1ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na 
Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 ( “Emissão”, e “Emissora” respectiva-
mente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral de Titulares 
dos CRA (“Assembleia”), a ser realizada em 07 de junho de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente re-
mota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12 do Termo de Securi-
tização de Créditos do Agronegócio para emissão dos Certifi cados de Recebíveis de Agronegócio da 1ª Série da 2ª 
Emissão da Emissora, celebrado em 21 de novembro de 2018 e conforme aditado (“Termo de Securitização”), delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) A não decretação do Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures, 
conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Vicunha Têx-
til S.A., celebrado em 19 de novembro de 2018, conforme aditada (“Escritura de Emissão”, “Debêntures” e “Devedo-
ra”, respectivamente), nos termos da Cláusula 5.2, alínea “(xvi)” da Escritura de Emissão e consequentemente dos 
CRA, nos termos da cláusula 7.5, alínea “(xvi)” do Termo de Securitização, em razão do desenquadramento dos Índi-
ces Financeiros, verifi cado pela Emissora no 4º Trimestre de 2020; e, b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjun-
to com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para im-
plementar as deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível 
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em 
primeira convocação, com a presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
mais 1 (um) dos CRA em circulação e, em eventual segunda convocação, com a presença de qualquer número de Titu-
lares dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de voto previamente, com 
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da 
Emissora para gestão@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assem-
bleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo 
ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa fí-
sica, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos 
para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 06 de maio de 2021.
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (Uma empresa do Grupo ISEC)

Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária dos 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 66ª 

Série da 1ª Emissão da Bari Securitizadora S.A.  
(em rerratificação ao Edital de Convocação publicado em 5 de maio de 2021,  

no jornal “O DIa”, do Estado de São Paulo)
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 66ª Série da 1ª Emissão da Bari
Securitizadora S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 7 do “Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 66ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.” (“Termo
de Securitização”), e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de
São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 na
qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI,
em primeira convocação, a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, às 10h30, (em rerratificação ao Edital de Convocação
publicado em 5 de maio de 2021, no jornal “O DIa”, do Estado de São Paulo) (“Assembleia”), de modo exclusivamente
digital, por videoconferência online na plataforma Microsoft Teams, administrada pela Emissora, sem possibilidade de
participação de forma presencial, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020
(“Instrução CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente aos titulares dos CRI devidamente habilitados nos
termos deste Edital, cujo teor será disponibilizado para consulta dos Titulares de CRI através do website https://ri.logcp.com.br/,
a Emissora convoca os titulares de CRI para deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da retificação da área do imóvel do projeto
Log Maracanaú uma vez que o projeto aprovado em 2013 contou com medidas divergentes das atuais após retificação para
as áreas a seguir indicadas que, de forma que a área total passa a ser de 112.246,68 m² (antes de 107.788,02 m²): (i.i) área
do Galpão 01 (Matrículas 25.286 a 25.296), do projeto aprovado em 2013 era de 21.469,39 m², e com a retificação do projeto
passará a ser de 21.654,28 m²; (i.ii) área do Galpão 02 (Matrícula 16.286), do projeto aprovado em 2013 era de 19.516,28m², e
com a retificação do projeto passará a ser de 19.864,35 m²; (i.iii) área do Galpão 03 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado
em 2013 era de 30.609,61 m², e com a retificação do projeto passará a ser de 32.851,58 m²; (i.iv) área do Galpão 04 (Matrícula
16.822), do projeto aprovado em 2013 era de 11.983,21 m², e com a retificação do projeto passará a ser de 12.087,09 m²; área
do Galpão 05 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013 era de 11.983,21 m², e com a retificação do projeto passará a
ser de 25.969,38 m²; e (i.v) área do Galpão 06 (Matrícula Mãe 7.395), do projeto aprovado em 2013 era de 12.226,32 m² e com
a retificação o Galpão 06 deixa de existir. (ii) se aprovado o item anterior, autorizar a Emissora a fornecer as declarações que se
fizerem necessárias ao Oficial de Registro de Imóveis competente, em nome dos Investidores, para que a retificação das áreas
sejam devidamente registradas nas matrículas imobiliárias; (iii) o aditamento do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóveis em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado entre a Log Maracanaú, a Log e a Emissora
(“Contrato de Alienação Fiduciária”), considerando a retificação de área indicada no item (i) acima, e a cisão parcial de 50%
(cinquenta por cento) da Log Maracanaú, que implicou na transferência de parte do seu acervo para Log Commercial Properties
e Participações S.A. de forma que no Contrato de Alienação Fiduciária sejam feitos os seguintes ajustes: (iii.i) alteração da
descrição das proprietárias do Imóvel (conforme termo definido no Contrato de Alienação Fiduciária) e das Garantidoras, sendo
50% do Imóvel de titularidade da Log Maracanaú, e 50% de titularidade da Log Commercial Properties e Participações S.A.;
(iii.ii) ajuste da descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária conforme a retificação de área, para ficar ao final que 100%
do Imóvel está onerado em favor da Emissora; (iv) autorização à Emissora, conjuntamente com a Log Maracanaú, Log e o
Agente Fiduciário, para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima, incluindo, mas não se
limitando, a celebração dos aditamentos dos Documentos da Operação que sejam necessários para fazer frente às deliberações,
bem como aprovar que o prazo de 90 (noventa) dias para a Cedente comprovar o registro dos aditamentos perante os órgãos
competentes, a contar da data da assinatura de cada aditamento, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, desde que a Cedente
comprove perante a Emissora e o Agente Fiduciário que está agindo tempestiva e diligentemente para efetuar os respectivos
registros. Observado o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI que
desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
da realização da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto social, ata de eleição, procuração, documento
de identificação RG e CPF dos signatários) para o seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para
pos-emissao@bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora apenas aos
titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima
informados, até o horário de sua instalação. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não
estejam aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 7 de maio de 2021.
Bari Securitizadora S.A.

IPORANGA NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 62.618.145/0001-08 - NIRE 35300272340

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Nos termos do Artigo IV – 1 do Estatuto Social da Iporanga Negócios S.A., sociedade por ações fechada, 
com sede localizada na cidade de SP/SP, na Avenida Jurema, nº 147, cj. 183, Indianópolis, CEP 04079-
000, CNPJ/ME nº 62.618.145/0001-08 (“Companhia”), ficam os acionistas da Companhia convocados 
a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 20/05/2021, às 9h, na sede da 
Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: Eleição 
de Luís Eduardo Tavares dos Santos, OAB/SP nº 299.403, CPF nº 227.696.858-30 (“Luís Eduardo”) 
como novo membro da Diretoria da Companhia, nos termos do Capítulo III do Estatuto Social da 
Companhia; e 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Alteração e Consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, para fins de inclusão de regras de representação de acionistas em casos de 
incapacidade ou falecimento de qualquer acionista. 2.2. Aprovação da nova redação do disposto no 
artigo III-6, alínea ‘iii’, do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: “Orientar, coordenar 
administrativamente os interesses, serviços e atividades da Companhia, inclusive decidindo, isoladamente, 
acerca da venda de ativos da Companhia e celebrando, também de forma isolada, os respectivos 
instrumentos particulares e públicos de venda dos ativos da Companhia e de propriedades de investimento 
que faz parte central do escopo dos objetivos sociais.” Não havendo, no horário acima indicado, número 
suficiente de acionistas para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Reunião de Sócios 
será realizada em segunda convocação, na forma da lei. Os documentos suporte para a análise da 
Ordem do Dia encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia. São Paulo, 07/05/2021. 
José Eduardo Papa dos Santos - Acionista Diretor.                                              (08, 11 e 12/05/2021)

TECPAY S.A. - CNPJ 23.613.543/0001-80 - NIRE 3530048420-7 - Edital de Convocação Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Tecpay S.A., a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), na Avenida Angélica, nº 2.529, 7º andar, sala 7B, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01227-200, 
no dia 18 de junho de 2021, às 9:00 (nove) horas, em primeira convocação, e, às 9:30h (nove horas e trinta minutos), 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: 1) exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao 
exercício de 2020; 2) Eleição dos membros da diretoria para o triênio 2021/2024 e fixação de remuneração da dire-
toria. Finda a AGO, ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 
no mesmo dia e local, às 11:00 (onze) horas, em primeira convocação, e, às 11:30h (onze horas e trinta minutos), 
em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Reforma do Estatuto para 
modificação da cláusula transitória. Os documentos relativos à matéria em discussão encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 10 de maio de 2021. Marcos Libanore Caldeira - Diretor Presidente.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1011205-15.2021.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Liliane Keyko Hioki, na forma da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Concessionária Linha Universidade S.A. move uma Desapropriação - Desapropriação por 
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 em face de Odemir Lima da Silva e Érica Gomes Lima da Silva, objetivando a área situada na 
Rua Augusto José Pereira, n. 199, Bairro Jardim Maristela, São Paulo/SP, com 200,83m²,objeto da matricula n. 40.202 do 18º 
CRI/SP, cadastrado sob n. 107.216.0017-3, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 65.492 de 28-01-2021. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação 
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021.                                                                        [11,12] 

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 47ª, 48ª série da 4ª emis-
são de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, res-
pectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser 
realizada em 19 de maio de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica Micro-
soft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A) Medidas a se-
rem tomadas pelos Titulares dos CRI em razão da amortização extraordinária ocorrida em Janeiro de 2020, na qual a propor-
cionalidade defi nida no item 3.1.5 do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão de Debêntures não foi seguida, acarre-
tando um pagamento de R$ 3.618.981,15 a menor para o CRI Sênior e corrigida durante os períodos de 16/04/2020 e 
16/10/2020, onde as amortizações extraordinárias foram direcionadas em sua totalidade para o CRI Sênior até a regulariza-
ção do valor, de modo que possa inclusive, se necessário, ser criada uma proporcionalidade mínima entre o CRI Sênior e Me-
zanino; B) Uma vez sendo deliberado o item (A), efetuar ou não amortização extraordinária de forma a enquadrar a propor-
cionalidade estabelecida entre os saldos dos CRIs Sênior e Mezanino; C) Autorização para Securitizadora em conjunto com 
o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRI, incluin-
do, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer outros documentos que se 
façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais Quórum: O quórum de instalação desta assem-
bleia em segunda convocação será com qualquer número dos presentes. Todas as deliberações serão tomadas, em primei-
ra convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação. Pro-
curação: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público 
ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos ne-
cessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de 
gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma do signatário e de-
vem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglo-
meração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo co-
rona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, infor-
mamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do siste-
ma Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por 
correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem solicitação para gestao@isecbrasil.com.br e agentefi ducia-
rio@vortx.com.br. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar, 
junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os documentos de identifi cação, e demais documentos necessá-
rios para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da As-
sembleia, para os e-mails: gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena 
de não ingresso no presente conclave. São Paulo, 11 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 
10/06/2021, às 9 horas na sede a Avenida Alcântara Machado 80, cj. 31, Mooca, São Paulo, SP, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (1) Apreciar e aprovar as Demonstrações Financeiras do exercicio de 2020, inclusive relatório e 
parecer dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (3) Eleição dos membros 
do Conselho de Administração; (4) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores; No caso da 
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, será adotado o procedimento de voto múltiplo, dis-
posto na Instrução CVM nº 165 e para solicitá-lo, os acionistas detentores de ações com direito a voto terão que ter no 
mínimo 5% (cinco por cento) destas ações. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social e no site (http://www.
industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos nesta Assembleia 
aqui convocada, incluindo a Ata da Reunião do Conselho de Administração de 06/05/2021, a Proposta da Administração, o 
Regulamento e Boletim de Voto a Distância e demais documentos. No caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, 
solicitamos contatar a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11) 2061-5511, o Sr. Edison Cordaro. Conforme 
artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II da Instrução CVM 480/09 e artigo 13º do Estatuto Social, os 
acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência da Assembleia, além do documento 
de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante 
contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou constarem do Livro de 
Ações Nominativas da Sociedade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante caso o acio-
nista se faça representar por procurador. Os documentos aqui mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Edison Cordaro 
(DRI), na Rua Agostinho Gomes nº 2816, Ipiranga, São Paulo, SP. São Paulo, 10 de maio de 2021. Fabio Aylton Casal De 
Rey - Presidente do Conselho de Administração.
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Lewis Hamilton supera Verstappen
no fim e vence na Espanha
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Dois meses e meio depois
de abrir a temporada com um
batismo debaixo de chuva no
Kartódromo de Interlagos,
desta vez o batismo dos 107
pilotos participantes da Asso-
ciação dos Kartistas de São
Paulo foi com a estreia no
Kartódromo Granja Viana
(Cotia/SP), no último fim de
semana. E o protagonismo
desta vez ficou com Emílio
Di Bisceglie (Light), Marco
Verga (Sênior), Rodrigo Oli-
veira (Graduados) e Alberto
Otazú (Elite), vencedores da
segunda etapa da AKSP. Ago-
ra a liderança do campeonato
é de Emílio Di Bisceglie (Li-
ght), Jorge Filipe (Sênior),
Júlio Luiz (Graduados) e Al-
berto Otazú (Elite).

“Foi uma etapa sensacio-
nal. Apesar de ter largado da
pole, feito a volta mais rápida
e liderado de ponta a ponta, a
minha vitória não foi fácil.
Tive problema no cabo de ace-
lerador que deve ter enrosca-
do, e fiz seis voltas acelerando
com a mão direita e pilotando
só com a esquerda no volante,
até tudo normalizar nas últimas
três voltas. Por isto esta vitó-
ria e liderança do campeonato
tiveram um sabor especial”,
comentou Alberto Otazú (Car-
doso Funilaria e Pintura/Bian-
chi Automóveis/ AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/Imab/Concept
Kart), vencedor e líder da
principal categoria da AKSP.

A estreia no KGV come-
çou com os experientes pilo-
tos da categoria Sênior, e a
primeira pole position foi do
campeão Edu Abrantes, segui-
do de Marco Verga. O início
da prova foi bem frenético,
com várias trocas de posi-
ções. Na sexta volta Valdo
“Nenê” Gregório estabelece a
volta mais rápida em
1min00s035. No 13º giro o
panorama da prova muda
quando Abrantes abanda com
o seu kart quebrado. Melhor
para Verga, que venceu com
0s817 de vantagem sobre Jor-
ge Filipe, que assumiu a lide-
rança do campeonato. Em ter-
ceiro terminou Luiz Gouvêa.
A vice liderança da Sênior é
dividida entre Verga e Gouvêa,
com 44 pontos, apenas um de
desvantagem de Filipe.

A Light viu a segunda pole
position de Emílio Di Bisce-
glie, que novamente não teve
adversários e venceu de pon-
ta a ponta, com a incrível mar-
gem de 16s500 sobre Arthur
Martins. Emílio também foi o
autor da volta mais rápida
(1min00s143). O terceiro
posto ficou com Igor Pacana-
ri. Di Bisceglie disparou no
campeonato com 52 pontos,
seguido por Arthur Calore,
com 35, e Igor Paganari, com
um ponto a menos. A partir da
próxima etapa Emílio Di Bis-

Kartismo: AKSP leva
107 pilotos para ótimas
disputas no Kartódromo

Granja Viana
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Alberto  Otazu

ceglie vai subir de categoria.
A Graduados foi a catego-

ria mais equilibrada e com o
maior grid, com 25 pilotos
que proporcionaram ótimas
disputas. A pole position fi-
cou com Douglas Pecoraro –
que posteriormente foi des-
classificado por falta de peso
-, seguido de Carlos Maciel.
A briga entre os oito primei-
ros foi bem forte nas primei-
ras voltas, até que Rodrigo
Oliveira assumiu a ponta, fez
a volta mais rápida (59s830)
no 14º giro, para vencer com
5s153 de dianteira sobre Ro-
drigo Fernandes. Em tercei-
ro recebeu a bandeirada Júlio
Luiz, que é o novo líder do
certame com 41 pontos, ape-
nas um de vantagem sobre
Rodrigo Oliveira, e dois de
folga sobre Rodrigo Silva e
Rodrigo Fernandes, com 39
pontos.

A programação no KGV
terminou com os experientes
pilotos da Elite, com domí-
nio absoluto de Alberto Ota-
zú, que garantiu a pole posi-
tion (59s454) mais rápida da
etapa, fez a volta mais rápida
(59s175) entre todas as ca-
tegorias, liderou de ponta a
ponta para vencer com 4s397
de vantagem sobre Valdo Gre-
gório. Em terceiro terminou
Rogério “Cebola”. A lideran-
ça agora é do atual campeão
Alberto Otazú, com 48 pon-
tos, seguido de Galvane Rui-
vo, com 39, e Augusto Cou-
tinho, Douglas Pecoraro e
Edu Abrantes empatados com
31 pontos.

Otazú deixou o kartódro-
mo cheio de troféus e prêmi-
os. Além do troféu da vitória,
levou os bonitos troféus
ofertados pela SM Reparado-
ra de Veículos para o respon-
sável pela pole position e vol-
ta mais rápida entre todas as
categorias, além do par de
luvas da DKR para a “Volta
das voltas”, e da camiseta
Harderthan como prêmio
pela pole position mais rápi-
da da etapa.

Em ações incentivadoras,
foi feito o pódio para o séti-
mo colocado, que recebeu kit
da Cervejaria Paulistânia, e o
último colocado em cada ca-
tegoria levou para casa reló-
gio de parede com caracteri-
zação em homenagem à Ayr-
ton Senna, ofertados pela SM
Reparadora de Veículos.

O campeonato da AKSP
tem o apoio de Cervejaria
Paulistânia, Luvas DKR, Ca-
misetas Harderthan e SM Re-
paração de Veículos.

Assista as provas das qua-
tro categorias da AKSP que
foram transmitidas ao vivo no
Youtube do Kart Amador SP:
 h t tps : / /youtu .be/Jsxipa-
X M R O k .
Contato: aksp.contato@gmail.com.
WhatsApp: 11-93079.0901

Emílio Di Bisceglie (Light), Marco Verga (Sênior),
Rodrigo Oliveira (Graduados) e Alberto Otazú (Elite)
foram os vencedores. Emílio Di Bisceglie (Light), Jorge
Filipe (Sênior), Júlio Luiz (Graduados) e Alberto Otazú
(Elite) são os líderes de 2021

Por Tiago Mendonça

Lewis Hamilton venceu no
domingo o GP da Espanha de
Fórmula 1. Em um duelo bastan-
te estratégico com Max Versta-
ppen, o britânico da Mercedes se
aproveitou do melhor ritmo ofe-
recido pelos pneus no fim da pro-
va, superando o holandês a seis
voltas do fim e assegurando mais
uma vez o topo do pódio.

Foi a terceira vitória de Ha-
milton em quatro provas na tem-
porada. Agora, Hamilton lidera
o Mundial de Pilotos com 94
pontos, à frente de Verstappen,
com 80, e de Valtteri Bottas,
também da Mercedes, com 47.
O ponto da melhor volta ficou
com Verstappen.

A largada da prova foi mar-
cada pelo ataque de Max Vers-
tappen a Lewis Hamilton, que
rendeu a primeira posição ao
holandês da Red Bull. Charles
Leclerc, da Ferrari, foi para ter-
ceiro, superando a Mercedes de
Valtteri Bottas.

Na oitava volta, o japonês
Yuki Tsunoda, da AlphaTauri
abandonou com problemas de
motor, provocando uma bandei-
ra amarela e a entrada do safety
car. Na relargada, três voltas de-

Lewis Hamilton

pois, Verstappen levou a melhor
e manteve o primeiro lugar.

O primeiro desafio à lideran-
ça de Verstappen veio na primei-
ra janela de trocas de pneus.
Pressionado por Hamilton, o
holandês parou na volta 25 e vol-
tou em segundo. Hamilton assu-
miu e permaneceu algumas vol-
tas na pista – teve, inclusive, pro-
blemas com o tráfego da Haas de
Nikita Mazepin, o que gerou re-
clamações da Mercedes.

O heptacampeão parou na
volta 29. Mas nem mesmo o bom
trabalho da equipe evitou o retor-

no de Verstappen à primeira po-
sição. Em ritmo forte, o piloto
da Red Bull assegurou uma van-
tagem de mais de seis segundos
para o segundo colocado.

No fim da volta 42, Hamil-
ton voltou aos boxes e recolo-
cou pneus médios, antecipando
a troca de Verstappen. Andando
na casa de 1min20s, o britânico
começou a diminuir a diferença,
pressionando a Red Bull.

O britânico voltou em tercei-
ro lugar, superando Valtteri Bot-
tas na volta 52. A 14 voltas do fi-
nal, a diferença entre os dois pri-

meiros colocados era de cerca
de 10 segundos. A estratégia
acabou se pagando no fim. No
começo da volta 60, a seis do
fim, Hamilton foi coroado com
a diferença cada vez menor,
abriu a asa traseira e deu um
bote certeiro, tomando de
Verstappen a liderança.

Superado, o holandês foi para
os boxes para colocar pneus ma-
cios. O objetivo, àquela altura,
era conseguir a volta mais rápida
e diminuir o prejuízo com um
ponto a mais (o que se concreti-
zou). Valtteri Bottas teve uma
corrida de pouco brilho. Chegou
a perder o terceiro lugar na lar-
gada, mas conseguiu recuperar a
posição e completou o pódio.

A posição, no entanto, foi va-
liosa para ele e para a Mercedes:
com os 15 pontos somados em
Barcelona, o finlandês chegou a
47 e tomou de Lando Norris (oi-
tavo na corrida) o terceiro lugar
no Mundial de Pilotos.

Lewis Hamilton levou o prê-
mio de melhor piloto do dia. E
esta vitória também foi de vira-
da: em parcial divulgada pela
transmissão oficial durante a
prova, o britânico aparecia atrás
de Verstappen. No fim, arreba-
nhou 22% dos votos e venceu.
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Dudu Barrichello enaltece
 resiliência em Barcelona

Neste final de semana Eduar-
do Barrichello participou da se-
gunda etapa da Fórmula Regio-
nal by Alpine (FRECA), em Bar-
celona.

O evento suporte do GP da
Espanha de Fórmula 1 teve duas
provas disputadas, uma no sába-
do e outra no domingo (9). O pi-
loto da Toyota Gazoo Racing, XP

Investimentos e ALE Combustí-
veis teve que ser resiliente para
superar os diversos problemas
com o carro e terminar uma das
corridas.

Além da falta de equilíbrio,
o carro #91 não largou na corri-
da 1 devido a uma quebra do semi
eixo na saída para o alinhamento
para o grid.

Na corrida 2, partindo da 21ª
posição do grid, Barrichello fez
uma largada limpa e escapou dos
incidentes na primeira volta.

No segundo giro de corrida
aconteceu a intervenção do safe-
ty car após alguns incidentes
onde cinco carros abandonaram
a prova. Dudu conseguiu sair ileso
das confusões e ocupava o 23º
lugar, a liderança era de Grego-
rie Saucy.

No décimo segundo minuto
da corrida aconteceu a relargada
e o brasileiro novamente escapou
dos incidentes. No decorrer da
prova a disputa por posições era
intensa e Barrichello ocupava o
24º lugar.

Faltando menos de 10 minu-
tos para o fim Dudu ultrapassou
Emidio Pesce e avançou uma po-
sição, Saucy mantinha a liderança
da prova, seguido por Alex Quinn.

Após 32 minutos de corrida
em Barcelona Dudu Barrichello
viu a bandeira quadriculada, fe-
chando em 24º lugar geral e 13º
na Rookie. Saucy foi o vencedor
da segunda prova.

A próxima etapa da FRECA
acontece no dia 23/05, em Mô-
naco, em mais um evento conjun-
to com a Fórmula 1.
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Só deu Brasil na Austrália com Filipe e Tatiana
vencendo o Boost Mobile Margaret River Pro

Só dá Brasil na “perna austra-
liana” do World Surf League
Championship Tour 2021, agora
conquistando os dois títulos do
Boost Mobile Margaret River
Pro apresentado pela Corona.
Filipe Toledo festejou sua oita-
va vitória da carreira derrotando
o sul-africano Jordy Smith e su-
biu para o terceiro lugar no
ranking, que continuou com Ga-
briel Medina em primeiro e Ita-
lo Ferreira em segundo. E Tatia-
na Weston-Webb venceu a hep-
tacampeã mundial Stephanie Gil-
more na decisão feminina, para
completar o domínio verde-ama-
relo nas grandes ondas da segun-
da-feira em Main Break. A gaúcha
assumiu a vice-liderança no
ranking com seu segundo título em
etapas do CT e a seleção brasileira
segue favorita para a última etapa
da Austrália, o Rip Curl Rottnest
Search, que começa no próximo
domingo em Rottnest Island.

Essa era a terceira final que
Filipe Toledo enfrentava Jordy
Smith e já tinha vencido as ou-
tras, no Oi Rio Pro de 2019 em
Saquarema e o Hurley Pro at
Trestles de 2017 no palco da de-
cisão do título mundial deste ano,
que será disputado pelos top-5 do
ranking no Rip Curl WSL Finals,
em setembro nas ondas de Tres-
tles, na Califórnia, Estados Uni-
dos. A vitória em Margaret River
valia o terceiro lugar no ranking,
que estava com John John Flo-
rence. Agora, o Brasil aumenta a
supremacia com Gabriel Medi-
na em primeiro, Italo Ferreira em
segundo e Filipe Toledo em ter-
ceiro lugar. O havaiano caiu para
quarto e Jordy Smith fecha o gru-
po dos top-5 no momento.

Os brasileiros venceram to-
das as três etapas da “perna aus-
traliana”. O domínio absoluto
começou com Italo Ferreira ga-
nhando uma final verde-amarela
com Gabriel Medina no Rip Curl
Newcastle Cup em Newcastle.
Depois, Medina venceu a segun-
da em Sidney, com Tatiana Wes-
ton-Webb sendo vice-campeã no
Rip Curl Narrabeen Classic. Ago-
ra, deu dobradinha com Filipe e
Tatiana conquistando os dois tí-

tulos do Boost Mobile Margaret
River Pro.

A gaúcha dominou a final con-
tra Stephanie Gilmore desde a
sua primeira onda, mas a decisão
masculina começou com Jordy
Smith na frente com nota 8,00
numa onda destruída pela força
das suas manobras. A primeira do
Filipe valeu 6,67 e o sul-africa-
no logo consegue um 6,00. O
brasileiro entra na briga pegan-
do uma onda melhor para usar sua
variedade de manobras modernas
e progressivas, invertendo a di-
reção da prancha e jogando a ra-
beta para abrir grandes leques de
água a cada ataque e assumir a
ponta com nota 8,33. 

CAMPEONATO BRASI-
LEIRO  – Até enfrentar os dois
sul-africanos, Filipe Toledo vinha
praticamente disputando um cam-
peonato brasileiro nas ondas de
Margaret River. Ele estreou no
evento derrotando o paranaense
Peterson Crisanto e o australia-
no Connor O´Leary. Depois, pas-
sou pelo paulista Miguel Pupo na
terceira fase, por Jadson André nas
oitavas de final e pelo também
potiguar Italo Ferreira nas quar-
tas de final, no seu primeiro de-
safio da segunda-feira.

A bateria contra o campeão
mundial não começou bem, com
ambos errando as manobras. Ita-
lo chega a sair do mar para tro-
car de prancha após a terceira
onda que tentou surfar. Filipe
pega a primeira boa, rasga forte
de frontside no topo da onda in-
vertendo a direção da prancha,
emenda com um cutback, ou-
tra rasgada e um floater na fi-
nalização. Ele ganha 6,00 nes-
sa onda e Italo responde com
um longo arco de backside,
faz uma segunda manobra e
ataca a junção com muita po-
tência, assumindo a liderança
com nota 8,00. 

O potiguar passa a pegar uma
onda atrás da outra para tentar
aumentar a vantagem, mas Filipe
escolhe uma boa, despenca num
drop difícil e faz um carving mui-
to forte, um floater para ganhar a
seção e ataca forte a junção para

finalizar sua melhor onda. Ele
recebe nota 7,90 e vira o placar
para 13,90 a 13,73 pontos há 7
minutos do fim. Italo fica preci-
sando de 5,90 para vencer e fa-
lha na primeira tentativa. A prio-
ridade de escolha da próxima
onda fica para o Filipe e Italo até
pega uma no último minuto, mas
não muda o resultado e o cam-
peão mundial termina em quinto
lugar no Boost Mobile Margaret
River Pro.

SEMIFINAIS FEMININAS
– Depois deste confronto brasi-
leiro, começaram as semifinais
femininas, com Tatiana Weston-
Webb disputando a primeira vaga
na decisão com a surfista local
de Margaret River, Bronte Ma-
caulay. A praia estava lotada tor-
cendo para ela, principalmente
por todo o sentimento pela mor-
te inesperada do seu irmão no
sábado. A australiana começou
melhor com nota 6,00, contra
5,00 da brasileira. 

Não entraram muitas ondas
boas e Bronte errou as manobras
mais fortes que arriscava. O má-
ximo que conseguiu depois foi um
3,00, para somar com o 6,00 da
sua primeira onda. Já Tatiana pe-
gou uma que rendeu uma nota 5,10
e outra muito boa no minuto final,
que arma a parede para mandar um
batidão reto de cabeça pra baixo e
ganhar 7,17. Com essa nota, ven-
ceu por 12,27 a 9,00 pontos e
avançou para a sua segunda final
seguida em Margaret River. 

A outra semifinal foi um du-
elo envolvendo onze títulos mun-
diais, da tetracampeã Carissa
Moore, que lidera o ranking
2021, com a heptacampeã Ste-
phanie Gilmore, que pela primei-
ra vez no ano passava das quartas
de final. Foi mais uma bateria
com poucas ondas boas e a aus-
traliana confirmou a vitória na
que surfou nos minutos finais.
Stephanie arriscou tudo e a nota
7,67 recebida virou o resultado
para 12,24 a 12,00 pontos.

NOVE FINAIS NO CT – A
experiente heptacampeã mundi-
al já tinha disputado 46 finais e
uma foi com Tatiana Weston-
Webb em 2018, vencendo o Rip

Curl Pro Bells Beach lá mesmo
na Austrália. A brasileira chega-
va em sua nona decisão de título
em etapas do CT e só tinha uma
vitória, no Vans US Open of Sur-
fing de 2016 em Huntington Be-
ach, na Califórnia. Tatiana vinha
de um vice-campeonato na etapa
passada, o Rip Curl Narrabeen
Classic em Sidney, contra a cali-
forniana Caroline Marks. Em
Margaret River, também tinha
feito a final da última etapa lá em
2019 e perdido para a americana
Lakey Peterson.

Agora era a hora de vencer e
ela começou muito forte, com
nota 8,50 numa onda grande, que
inicia rasgando forte e atacando
a junção abrindo um grande le-
que de água com um batidão de
backside. A brasileira pega outra
onda para somar nota 5,00 com
duas manobras. A australiana de-
mora um pouco, mas escolhe
uma onda boa, manda uma batida
forte e uma rasgada para entrar
na disputa do título com 6,83 e
logo consegue uma nota 6,00. 

Tatiana prefere aguardar pela
onda boa e escolhe uma da série,
manda uma batida embaixo do
lip, faz uma rasgada e completa
um ataque na junção muito difí-
cil. Os juízes dão 7,73 e a aus-
traliana passa a precisar de 9,40
para vencer nos 5 minutos finais.
Stephanie já tinha conseguido um
9,50 na quarta de final contra
Tyler Wright e pega uma última
onda para fazer grandes mano-
bras. Ela até recebe sua maior
nota, 8,17, mas não tira a vitória
de Tatiana Weston-Webb, que
festeja bastante o título conquis-
tado por 16,23 a 15,00 pontos.

O Boost Mobile Margaret
River Pro apresentado pela Co-
rona foi transmitido ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com, You-
tube e aplicativo da World Surf
League e pelos canais da ESPN
Brasil. O próximo desafio dos
melhores surfistas do mundo é
o Rip Curl Rottnest Search apre-
sentado pela Corona, que vai fe-
char a “perna australiana” do
World Surf League Champi-
onship Tour 2021 nos dias 16 a
26 deste mês na ilha de Rottnest.
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A AstraZeneca do Brasil (doravante denominada 
AstraZeneca ou “Empresa”) é constituída na forma de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, domiciliada no Brasil. O endereço registra-
do da sede da Empresa é Rodovia Raposo Tavares, KM 26,9, Cotia, São 
Paulo. A Empresa tem por objetivo o comércio, importação, exportação e 
distribuição em geral de produtos e insumos farmacêuticos, produtos me-
dicinais biológicos e sorológicos, vacinas manufaturadas ou não, produtos 
para diagnóstico e proteção para saúde humana, cosméticos e produtos 
de higiene e de toucador, aparelhos para indústria química e farmacêutica, 
bem como produtos e acessórios hospitalares, inclusive a título de comis-
sões, consignações e representações por conta própria ou de terceiros; a 
prestação de serviços de preparação, publicação e distribuição por conta 
própria ou de terceiros, de revistas, catálogos, periódicos, livros e meios físi-
cos de divulgação em multimídia, para a divulgação de informações técnicas 

gia; e a promoção, estímulo, assistência e realização de estudos e pesqui-
sas de qualquer natureza, relacionados ou não com as atividades sociais, 
objetivando a descoberta, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de pro-
dutos, processos e aplicações. Durante o exercício de 2020, a AstraZeneca 
(globalmente) continuou o processo de descontinuação de alguns produtos, 

nas vendas dos referidos medicamentos, com valores detalhados na nota 
explicativa no

UK entrou em acordo para negociar os direitos de comercialização e licença 
dos produtos Seroquel e Seroquel XR em UK, China e outros mercados 
internacionais que incluem o Brasil, com a Luye Pharma. Como resultado 
dessa negociação, a partir de 29 de junho de 2018 todas as vendas desses 
produtos, mesmo que realizadas pela AstraZeneca, já serão de direito da 
Luye. A transferência dos estoques é esperada para junho de 2023, sendo 
que conforme acordo global, a AstraZeneca se compromete a fornecer os 
produtos para a Luye ou seus indicados, por até 5 anos. No momento, não 
há previsão local de transferência do registro do Seroquel já que a Luye não 
está constituída no Brasil e não possui as licenças sanitárias para solicitar 
a titularidade do produto, desta forma, a comercialização continua sendo 
realizada pela AstraZeneca. A receita líquida decorrente das vendas de 
Seroquel e Seroquel XR em 2020 foi de R$ 38.226 (R$ 35.492 em 2019), 
enquanto seus custos no mesmo período foram no montante de R$ 17.556 

gociou a transferência dos direitos de venda e licença do produto Losec 

negociação fazem com que as vendas destes produtos a partir de 01 de 
outubro de 2019 mesmo que realizadas pela AstraZeneca, já serão de di-

de 2021, sendo que atualmente a Cheplapharm está buscando parceiros 
no Brasil para essa operação, visto que ela não está constituída no país. A 
receita líquida de impostos decorrente dos produtos envolvidos nesse acor-
do em 2020 foi de R$ 25.127 (R$ 3.958 em 2019) enquanto seus custos 
no mesmo período foram no montante de R$ 14.168 (R$ 524 em 2019). 

direitos de venda e licença dos produtos Atacand, Atacand HCT (Plus) e 
Atacand Comb com a Cheplapharm Arzneimittel GmbH (CP). No Brasil, os 

de 01 de janeiro de 2021 mesmo que realizadas pela AstraZeneca, sejam 
de direito da Cheplapharm. A transferência de estoques deve ocorrer até o 

estabelecida no Brasil e buscará parceiros no Brasil para essa operação.

de conformidade: 
me as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam 

somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela adminis-

zada pela Diretoria em 23 de abril de 2021. 
de apresentação: 
R$, que é a moeda funcional da Empresa. (ii) As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quan-
do os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais relacio-
nados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados 

os outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração 
do resultado como “Outras receitas operacionais, líquidas”. 

As estimativas e os julgamentos con-
tábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica 
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considera-
das razoáveis para as circunstâncias. (i) Julgamentos e incertezas sobre 
premissas e estimativas: As informações sobre julgamentos realizados 

tar em um ajuste material, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 
Nota explicativa nº 06 - provisão para perdas nos estoques: A Empresa tem 
um processo consistente de acompanhamento dos seus níveis de estoque, 
considerando a validade de seus produtos e sua capacidade de realização. 
Esse processo envolve planejamento de curto e longo prazo, baseado na 
demanda e no forecast de vendas, mas também assegura acompanhamen-
to do realizado. Reuniões envolvendo planejadores, supply, gerência dos 

sas discussões um cenário de necessidades de longo prazo é estabelecido, 
bem como planos de ação para desvios do curto prazo são acordados e 

o Controller e o Gerente Financeiro da Fábrica analisam os produtos com 
validade inferior a 12 meses e a capacidade de realização dos mesmos, 
considerando ainda eventuais planos traçados nas reuniões ocorridas du-
rante o mês, resultando numa proposta de provisão de perda relativa a slow 
movers. Além disso, todos os itens devolvidos pelos clientes, os itens re-
tidos por determinação de normas de qualidade e os itens expirados ou 

os slow movers). A proposta é aprovada conforme estrutura de delegação 
de alçada da Empresa e a provisão é registrada contabilmente. O proces-
so se repete mensalmente. As demonstrações 

meio do resultado.
A Empresa aplicou as políticas contá-

beis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apre-

A receita operacional é reconhecida quando (i) os riscos e 

feridos para o comprador, (ii) for provável que os benefícios econômicos 

(iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, (v) o valor da 

Pro-

facilitar o acesso dos pacientes que fazem uso contínuo de alguns de seus 
medicamentos, concedendo relevantes descontos nos pontos de venda. A 

rando os descontos necessários para a manutenção das margens normais 
auferidas na cadeia comercial, através de notas de crédito para abatimento 
do Contas a Receber. Inicialmente, tais descontos são reconhecidos como 

do resultado. As recei-

a despesa de juros são reconhecidas no resultado por meio do método dos 
juros efetivos. (i) Benefícios de curto prazo 
a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço corresponden-
te seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante que se espera que 
será pago, em decorrência de uma obrigação legal ou construtiva em função 
de serviço prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de 

As obrigações aos 

do como despesas com pessoal quando os serviços relacionados são pres-
tados pelos empregados. (iii) Incentivos de longo prazo: Certos membros 
da Administração da Empresa são contemplados com a participação em 
um plano de incentivo de longo prazo, o qual é patrocinado exclusivamente 
pela matriz da Empresa no exterior e denominado de “Long Term Incentive 
(LTI)”. Contudo, as despesas incorridas com este plano associadas com 
funcionários, cuja prestação de serviço é realizada em território nacional, 
devem ser integralmente reembolsadas pela Empresa para a matriz, desta 
forma, um passivo é mensurado pelo seu valor justo e reconhecido nas de-

O imposto de renda e a contribuição social 
do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro real. A despesa com imposto de renda 
e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O im-
posto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado. (i) Des-
pesa de imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pa-
gar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou pas-

se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas 
na data do balanço. O imposto corrente ativo e passivo são compensados 
somente se alguns critérios forem atendidos. 

de renda e contribuição social diferida. Um ativo de imposto de renda e 

diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os quais 
serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado com 

do elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas 

quências tributárias que seguiriam a maneira sob a qual a Empresa espera 

recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. Ativos e 

rem atendidos. Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
princípio do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, 
custos de produção, transformação e outros custos incorridos em trazê-los 

cado. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso nor-
mal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas 
de vendas. (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas, quando necessárias. O custo inclui 

ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos 
no resultado. Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios futuros associados com 
os gastos serão auferidos pela Empresa. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. 
ção: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo 
imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método 
linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente 
reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo menor 
período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser 
que seja razoavelmente certo que a Empresa obterá a propriedade do bem 

úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Edifícios 60 anos
Instalações 25 anos
Máquinas e equipamentos 10 a 20 anos

Equipamentos de informática 3 a 5 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revis-
tos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. 

(i) Ativos e passivos 

A Empresa reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data 

reconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Empresa desreconhece um ati-

expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos 

qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 

é reconhecida como 

ceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os 

tado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Empresa tenha o 
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

registrados pelo valor justo por meio do resultado: 

como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos das transações 

rados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo 
e mudanças no valor justo desses ativos, incluindo ganhos com juros, são 
reconhecidas no resultado do exercício. Custo amortizado: Os ativos, que 

de caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são men-
surados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses 

ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em outros 

por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração 
do resultado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de cai-

original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais 

na liquidação das obrigações de curto prazo. 

conhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de 

ceiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros 
efetivos. Impairment: 
ceiros não derivativos: 
nanceiros ao valor justo por meio do resultado, incluindo investimentos con-
tabilizados pelo método da equivalência patrimonial, são avaliados a cada 
data de balanço para determinar se há evidência objetiva de perda ao valor 

valor inclui: 
valor devido a Empresa em condições que a Empresa não consideraria em 

estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a 
cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recupe-
rável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estima-
do. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados 
no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu 
uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das 
entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs (unidade geradora de caixa). 
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o valor em uso e o 

de caixa futuros estimados, descontados aos seus valores presentes usan-

ou da UGC. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se 
o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas 
por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 

de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para 
redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) 
de forma pro rata. As perdas de valor recuperável são revertidas somente 
na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contá-
bil que teria sido apurado, líquido de depreciação, caso a perda de valor 
não tivesse sido reconhecida. Uma provisão é reconhecida, 
em função de um evento passado, se a Empresa tem uma obrigação legal 

provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 

para o passivo relacionado.
 2020 2019    
Banco conta movimento 29.070 8.328
    
 74.484 8.328    
A exposição da Empresa a riscos de crédito, de taxas de juros de mercado 

5. Contas a receber 2020 2019    
Clientes no país - Instituições privadas 272.816 312.736
Clientes no país - Instituições públicas 13.975 17.832
Clientes no exterior - Partes relacionadas 

Provisão para impairment de contas a receber (2.480) (1.742)    
 348.408 341.004    

A composição por vencimento dos recebíveis com terceiros na data das 

  2020  2019        
 Privados Públicos Privados Públicos        
A vencer 270.627 5.487 303.527 4.572

        
Total de contas a receber 
 de terceiros 272.807 11.504 310.994 17.832        
A Empresa tem estabelecida análises criteriosas na incorporação de no-
vos clientes e concessão de crédito, avaliando, anualmente, os clientes que 

 2020 2019    
Produtos acabados 215.580 204.197
Produtos em elaboração 61.745 40.359
Matérias-primas 111 112
Materiais de embalagens e almoxarifado 3.724 2.108
Importações em andamento 73.200 49.734    
    
Segue abaixo movimentação da provisão de destruição dos estoques:
 2020 2019    

    
    

sionados. Segue abaixo a abertura da composição da provisão por classe 
dos estoques: 2020 2019    
Produtos acabados 47.540 32.447
Produtos em elaboração 385 2.321
Matérias-primas 111 96
Materiais de embalagens e almoxarifado 487 781    
    
 2020 2019    
ICMS 31.105 12.367

(Em milhares de Reais)

          
Saldos em 1º de 
 janeiro de 2019  24.030 140 399.703 423.873          
Lucro líquido do exercício  - - 167.287 167.287
Distribuição de lucros  - - (44.000) (44.000)
Pagamento de juros 
 sobre capital próprio  - - (26.000) (26.000)          
Saldos em 31 de 
          
Lucro líquido do exercício  - - 264.703 264.703
Contribuições e distribuições 
 para os acionistas:
Pagamento de juros 
 sobre capital próprio 15c - - (25.000) (25.000)          
Saldos em 31 de 
          

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

relacionadas, decorrem de transações de compras e vendas de produtos 
especialmente com a AstraZeneca U.K Ltd. (Inglaterra) e a AstraZeneca AB 
(Suécia) e com outras empresas do grupo. O prazo de liquidação destes tí-
tulos, conforme política do grupo, é de 60 dias da data da emissão e seguem 
as condições normais de mercado.

 2020 2019    
AstraZeneca - Suécia 51.044 9.501
AstraZeneca - Inglaterra 8.479 2.677
AstraZeneca - Argentina 4.574 -    
    

 2020 2019    
AstraZeneca - Inglaterra 62.945 129.176
AstraZeneca - Suécia 29.746 63.550
AstraZeneca - Porto Rico 5.721 186
AstraZeneca - França 2.750 2.480    
    

 2020 2019    
AstraZeneca - Inglaterra (534) 328    

nal destinado aos membros da Administração da Empresa. Este plano é pa-
trocinado exclusivamente pela matriz da Empresa no exterior e denominado 
de “Long Term Incentive (LTI)”. Contudo, as despesas incorridas com este 
plano associadas com funcionários, cuja prestação de serviço é realizada 
em território nacional, devem ser integralmente reembolsadas para a matriz 
da Empresa, desta forma, um passivo deve ser mensurado pelo seu valor 

pactando o resultado do exercício.
 2020 2019    
Receita com vendas de produtos (vide nota 
 explicativa nº 16)
AstraZeneca - Suécia 2.478 2.516
AstraZeneca - Inglaterra 7.424 3.456    
 9.902 5.972    
Despesas administrativas e gerais
AstraZeneca - Inglaterra (Despesas gerais) (1.318) (200)
AstraZeneca - Suécia (Reembolso de gastos 
 com estudos clínicos) 133.810 81.970    
 132.492 81.770    
Compras de produtos
AstraZeneca - Inglaterra 697.865 672.500
AstraZeneca - Suécia 303.997 275.591
AstraZeneca - Costa Rica 6.350 963
AstraZeneca - França 11.149 9.818    
    

Durante o exercí-
cio de 2020 a remuneração do pessoal-chave da administração, incluindo 
salários, bônus, incentivos de longo prazo patrocinados pela matriz e outros 
benefícios foi de R$ 24.063 (R$ 15.516 em 2019).

    2020 2019          

          
Terrenos  318 - 318 318
Edifícios 60 33.485 (12.084) 21.401 22.540
Instalações 25 29.341 (14.199) 15.142 10.777
Máquinas e 
 equipamentos 10 a 20 77.968 (27.663) 50.305 53.024

Equipamentos de 
 informática 3 a 5 33.457 (20.956) 12.501 9.634
Móveis e utensílios 10 6.469 (3.345) 3.124 3.178
Outros ativos - leasing 5 8.213 (903) 7.310 2.367
Adiantamento imobilizado  - - - 486
Provisão impairment  (135) - (135) (135)
Imobilizações em andamento  27.257 - 27.257 21.838          
          

31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
    

Ajustes por:
 Depreciação 15.075 13.373
 Resultado na venda de ativo imobilizado (88) (1.313)
 Aumento (Reversão) de provisão para perdas 
  nos estoques (52.730) (27.201)
 Aumento (Reversão) de estoques obsoletos 39.852 22.045
 Aumento (Reversão) de outras provisões 24.924 39.751
 Aumento de provisão para contingências 18.926 4.004
 Compensação de impostos (16.300) (8.744)
 Imposto de renda e contribuição social 
  (corrente e diferido) 101.586 64.021    
 395.948 273.223

Contas a receber (8.140) (146.719)
Estoques (44.972) (54.669)
Impostos a recuperar (53.101) (25.565)
Despesas antecipadas e outros créditos 2.760 (2.660)
Depósitos judiciais (4.348) 2.169

Fornecedores (86.315) 53.043
Impostos e contribuições a recolher 4.528 (3.580)
Salários, férias e encargos sociais a pagar 1.101 5.822
Empréstimos (15.000) 15.000
Provisão para contingências (1.676) (6.455)
Imposto de renda e contribuição social pagos (71.707) (57.375)    

 operacionais 119.078 52.234    

Aquisição de ativo imobilizado (30.022) (36.592)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado 2.100 5.742    

    

Dividendos - (44.000)
Juros sobre capital próprio (25.000) (26.000)    

    

    

No início do exercício 8.328 56.944
    
    

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

 Nota 2020 2019      
Receita líquida de vendas e serviços prestados 16 1.609.690 1.461.326
Custo dos produtos vendidos e serviços 
 prestados 17 (836.706) (780.045)      

Despesas com vendas 17 (187.567) (358.948)
Despesas administrativas e gerais 17 (288.009) (143.196)
Outras receitas operacionais, líquidas 18 46.022 49.597      
      

      
      
      
Imposto de renda e contribuição social:
 Corrente 8 (113.091) (76.326)
 Diferido 8 11.504 12.305      
      

 2020 2019    
Lucro líquido do exercício 264.703 167.287
Outros resultados abrangentes - -    
    

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

(Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2020 2019      
Caixa e equivalentes de caixa 4 74.484 8.328
Contas a receber 5 e 9 346.976 339.572
Estoques 6 354.360 296.510
Tributos a recuperar 7 47.216 19.146
Outros créditos  15.344 18.106      
      
Tributos a recuperar 7 16.602 16.655
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos 8 57.182 45.677
Contas a Receber 5 e 9 1.432 1.432
Depósitos judiciais 14 28.168 23.821      
      
Imobilizado 10 164.221 151.285      
      
Total do ativo  1.105.985 920.532      

Passivo Nota 2020 2019      
Fornecedores 9 e 11 116.756 203.071
Impostos e contribuições a recolher  5.843 1.315
Salários, férias e encargos sociais a pagar 12 33.377 32.276
Empréstimos bancários  - 15.000
Provisões e outras contas a pagar 13 139.789 115.603      
      
Provisão para causas judiciais 14 49.357 32.107      
      

Capital social 15a 24.030 24.030
Reserva de capital  140 140
Lucros acumulados 15b 736.693 496.990      
      
      

 2020 2019    
PIS 1.164 1.364
Outros 270 352    
    

(a) Deste montante, R$ 12.225 refere-se a valor objeto de questionamento 
judicial em torno da legalidade da cobrança do adicional de 1% sobre as 
importações para a indústria farmacêutica.

rido: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados 

tábeis. O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte 
origem: 2020 2019    
Provisão para perdas nos estoques, incluindo 
 amostras grátis 16.498 12.120
Provisão para causas judiciais 16.781 10.916
Provisão para performance 8.423 7.892

Provisão para prêmios a pagar 1.219 1.131
Provisão para pagamentos de incentivos de 
 longo prazo aos funcionários - 111
Provisão para pesquisas clínicas 8.130 6.010
Provisão para perdas estimadas em créditos 
 de liquidação duvidosa 34 592
Provisão ICMS sobre destruição produto acabado 2.252 1.826
Provisão taxas regulatórias 1.760 1.658
Provisão honorários tributários 1.984 673

Provisão impairment
Outras provisões 1.863 4.305    
    
Corrente: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas 

debitada no resultado é demonstrada como segue: 2020 2019    

    

 (25.000) (26.000)    

    
Imposto utilizando a alíquota combinada
 estatutária (34%) (116.015) (69.781)
Despesas não dedutíveis (1.910) (2.966)

Outros itens 38 18    
Total da despesa de imposto de renda e 
    
Imposto de renda e contribuição social - corrente 113.091 76.326
Imposto de renda e contribuição social - diferido (11.504) (12.305)    
    
    
Ao longo dos exercícios de 2020 e 2019, a Empresa usufruiu dos incentivos 

dedução na base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido do valor entre 60% e 80% do total dos gastos com 
pesquisa e inovação tecnológica registrados nos grupos de despesas com 
vendas, administrativas e gerais, observadas as regras estabelecidas na 

2020 e 2019 foram:
       
2019 14.187 5.107 19.294
2020 33.367 12.012 45.379
9. Partes relacionadas: A controladora direta da Empresa é a AstraZeneca 

AstraZeneca Plc, localizada no Reino Unido. Os saldos de ativos e passi-
vos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, assim como as transações que 

 
                   
Terrenos 318 - - - 318 - - - 318
Edifícios 30.848 14 - 2.623 33.485 - - - 33.485
Instalações 20.066 191 (176) 3.900 23.981 508 (9) 4.861 29.341
Máquinas e equipamentos 75.568 667 (1.546) 2.011 76.700 24 - 1.244 77.968

Equipamentos de informática 26.335 2.634 (3.263) 670 26.376 2.492 (1.340) 5.929 33.457
Móveis e utensílios 6.144 61 (325) 574 6.454 15 - - 6.469
Outros Ativos - leasing - 2.537 - - 2.537 5.676 - - 8.213
Provisão impairment (222) - 87 - (135) - - - (135)
Adiantamento imobilizado - 486 - - 486 - (486) - -
Imobilizado em andamento (a) 12.889 18.818 (91) (9.778) 21.838 17.453 - (12.034) 27.257                  
                  

reposição da água refrigerada, R$ 1.426 referente projeto de rastreabilidade, R$ 1.253 troca do telhado dos prédios de operações e R$ 1.517 são 
referentes a 4 outros projetos.

 
                   
Edifícios (9.775) (1.170) - - (10.945) (1.139) - - (12.084)
Instalações (12.705) (676) 176 - (13.205) (994) - - (14.199)
Máquinas e equipamentos (21.047) (3.807) 1.177 - (23.677) (3.986) - - (27.663)

Equipamentos de informática (16.044) (4.122) 3.189 - (16.977) (5.274) 1.295 - (20.956)
Móveis e utensílios (3.016) (318) 294 - (3.040) (305) - - (3.345)
Depreciação outros ativos - leasing - (169) - - (169) (734) - - (903)                  
                  
                  

11. Fornecedores 2020 2019    
Fornecedores no exterior - Partes relacionadas 

Fornecedores no país - Terceiros 15.564 7.653
Fornecedores no exterior - Terceiros - 26    
    
A exposição da Empresa para os riscos de moeda e de crédito relaciona-
dos a fornecedores e outras contas a pagar encontra-se divulgados na nota 

 2020 2019    
Provisão para férias e encargos sociais 21.751 20.761
Encargos sobre a folha de pagamento 6.283 6.451
Imposto de renda retido na fonte 4.946 4.693
Outros 397 371    
    

   Provisões

 2019 o ano o ano 2020        
Provisão para programa 

Provisão para performance 
 (bônus e participação 
 nos lucros) 23.211 24.773 (23.211) 24.773
Provisão para pesquisas 
 clínicas 17.791 26.744 (17.791) 26.744
Provisão de despesas 
 gerais 23.656 25.632 (23.640) 25.648
Provisão para prêmios a 
 pagar 3.328 3.587 (3.328) 3.587
Contas a pagar com partes
 relacionadas (vide nota 

Contas a pagar - aquisição 
 ativo imobilizado 5.696 12.489 (5.696) 12.489
Provisão para honorários 
 médicos 838 750 (838) 750
Provisão para serviços de 
 terceiros 18.668 19.515 (18.668) 19.515
Provisão para despesas 
 com eventos 782 1.612 (782) 1.612
Provisão para pesquisa 
 de mercado 263 1.295 (263) 1.295
Provisão para despesa 
 com publicidade 932 2.217 (932) 2.217
Outras 4.726 2.401 (4.726) 2.401        
        

A Empresa é parte (polo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Ad-
ministração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análi-

das estimadas com as ações em curso, como segue:

      2020            

            
Cíveis 1.799 162 (105) (325) 497 2.028
Trabalhistas 27.140 12.014 (1.524) (2.532) 7.492 42.590
Regulatórias 648 858 (47) (114) 179 1.524
Tributárias 
 federal 2.519 - - - 696 3.215            
            
            

Em 31 de dezembro 2020 a Empresa tinha 
registrado o montante de R$ 28.168 (R$ 23.821 em 2019). Os montantes 
R$ 5.179, R$ 9.143 e R$ 13.846 referem-se a processos de natureza regu-
latório, trabalhistas e tributários (31 de dezembro de 2019, os montantes 
de R$ 5.520, R$ 10.685 e R$ 7.616), referem-se a processos de natureza 
regulatório, trabalhistas e tributários, respectivamente. 14.2. Processos 

Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos 
como sendo de risco possível, no montante de R$ 433.663 (R$ 458.969 em 
2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Os principais processos com avalia-
ção de perda como possível pelos assessores jurídicos são os seguintes: 
(i) Processo Administrativo nº 10314.721294/2016-01 - Receita Federal: 
trata-se de Auto de Infração lavrado em 2016, em razão de suposta alega-
ção de que a Empresa teria deixado de recolher o adicional de 1% sobre 

uma multa por declaração inexata correspondente a 1% sobre o valor adu-
aneiro das mercadorias importadas. O valor atualizado em 31 de dezembro 
de 2020 é de R$ 46.075 (R$ 54.430 em 2019). (ii) Processo 5002412-
67.2019.4.03.6130 - Execução Fiscal referente ao Processo Administrati-

cobrança de débitos de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2009, 

Judiciário, advém de suposto desatendimento das regras de preço de trans-
ferência previstas na Lei 
(i) impossibilidade de utilização do método PRL 20 para cálculo do preço 
parâmetro em operações de importação de medicamentos destinados a 

Demonstrações Financeiras
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Normal LP236454 Recortado LYK28863 Normal MCL47892 Normal MT105328 Recortado RB538078 Recortado SB300636 Recortado SB720514 Recortado TP550908 Recortado vc638043 Recortado VC675376 Recortado
W0674375 Recortado WB888113 Recortado WC766227 Recortado XC763619 Recortado XP023116 Recortado Y0010192 Recortado yb166100 Recortado
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 40 DIAS.
PROCESSO Nº. 1125940-61.2014.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Valdir Aparecido Lopes, RG 29949586-3, CPF
885.175.198-68, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista
de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., sendo
corequerida Magali Assunção Rodrigues (já citada),
objetivando a cobrança de R$ 18.270,92 (março/
2014), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2010.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2021.

Cia Agro Comercial São Paulo
CNPJ n° 61.064.762/0001-46 - NIRE 35.300.272.714

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Os Diretores da Cia Agro Comercial São Paulo, conforme pre-
visto nos artigos 14 a 16 do seu Estatuto Social, no uso das atri-
buições que lhe confere referido Estatuto Social, observado o 
disposto na Lei 6.404/76, artigos 121, caput, 124, caput e pará-
grafos e 136 c/c 1076, I do Código Civil, convocam os acionistas 
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se na Avenida Nove de Julho, 3.147, 10 
andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, no dia 17/05/2021, às 9:30 
horas, com a presença mínima de 3/4 dos acionistas, em 1ª con-
vocação, e com o mesmo número em 2ª convocação, às 10:00 
horas, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do 
Dia: 1 - Ratifi car a cessão da totalidade das ações de titulari-
dade do acionista Leonardo Perego Júnior para a sociedade 
Empreendimentos Imobiliários Roversi Ltda., e a quitação 
geral, irrevogável e irretratável de todos os seus direitos e 
obrigações como acionista; 2 - Ratifi car a renúncia de Gustavo 
Perego Costa do cargo de Diretor da Companhia; 3 - Autori-
zar a Companhia a vender e transferir a totalidade das quotas 
sociais de que é titular na empresa Marmindústria Limitada; 
4 - Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 07/05/2021. 
Diretores: André Perego Fiore; Mauro Tozzi Netto.

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1002054-85.2016.8.26.0704 A MM.Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível,do Foro Regional XV-Butantã, Estado de São Paulo,Dra 
Monica Lima Pereira, na forma da Lei,etc.FAZ SABER a que 
nos autos da Ação de Execução,movidos por Edifício Panora-
ma do Morumbi, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, dos 
executados Eduardo Fernandes Guerreiro CPF 908.052.080-
20 e Enrique Lopez Carasa Hernandez CPF 233.446.618-25, 
que se encontram em lugar ignorado, da penhora que recaiu 
sobre o bloqueio judicial no valor de R$4.938,75 (fl 116), 
banco Itaú Unibanco S/A. Passando a fluir dos 20 dias supra, 
o prazo de 05dias, para eventual manifestação, nos termos do 
art. 854, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, 05/03/2021.             [11,12] 
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 31/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus

companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 644 – Contrato: 802350004770-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARCOS ALVES CAIXETA, BRASILEIRO, QUIMICO, RG. 16.705.312-
SSP/SP, CPF: 065.892.808-27, SOLTEIRO, MAIOR, e cônjuge, se casado(a) estiver.
Imóvel sito à: RUA PASCOAL RANIERI MAZZILLI, Nº 119, APARTAMENT O Nº 34,
TIPO I, LOCALIZADO NO 5º MEIO LANCE DE ESCADAS, 3º PAVIMENT O-TIPO, DO
BLOCO 14, RESIDENCIAL PARQUE DAS ALAMEDAS, NO 26º SUBDISTRITO VILA
PRUDENTE, SÃO PAULO/SP. Com área útil de 51,05m2, a área comum de 36,34m2
e a área total construída de 87,39m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,280024%
do terreno e a fração ideal em relação ao bloco de 5,60312%, tendo o direito a utilização
de 1 vaga, para a guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado, na
garagem coletiva descoberta. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.

São Paulo, 11 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

11, 18 e 31/05/2021

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

MARCOS EDUARDO GARBI NEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARCOS GARCIA NEIRA E DE NANCY BARONI GARBI NEIRA. MANUELA DEMARCHE MELLO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/05/
1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RENATO MELLO E DE MARGARITA
DEMARCHE MELLO.

JEFFERSON EMERICK CALDEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM GOVERNADOR VALADARES, MG NO DIA (27/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS RONAN CALDEIRA E DE EDNEIA EMERICK CALDEIRA.
ANA CECÍLIA PARANÁ RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA,
NASCIDA EM CURITIBA, PR NO DIA (24/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MARCOS ARTUR BUSATO RIBEIRO E DE RENATA VALERIA GALVÃO PARANÁ.

MILTON XAVIER DE BARROS JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CARPINTEIRO,
NASCIDO EM UBATÃ, BA NO DIA (04/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MILTON XAVIER DE BARROS E DE TERESA TEIXEIRA DOS SANTOS. ANDRÉA JESUS
LIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO , NASCIDA EM IAÇU, BA NO DIA (14/09/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGRIPINO SOUZA LIRA E DE JUCELINA MARIA DE
JESUS.

HUMBERTO ALVES BORGES FILHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM ATIBAIA, SP NO DIA (20/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE HUMBERTO ALVES BORGES E DE ACIUDA ALVES DE FARIAS. BIANCA DE CASTRO
SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(12/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OLAVO FERNANDO DE
OLIVEIRA SOUZA E DE CARLA DE CASTRO SOUZA.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA AMELIA LANNA 
COZZELLA POR MARIANA COZZELLA CARVALHEIRA-PROCESSO Nº1105700-75.2019.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direito 
da 3ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).RICARDO CUNHA DE PAULA,na forma da 
Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 03/04/2020,foi 
decretada a INTERDIÇÃO de MARIA AMELIA LANNA COZZELLA,brasileira,viúva,aposentada,RG 1.757.099-2,CPF 336.182.368-
40,com endereço à Rua Dona Brígida,671,Vila Mariana,CEP 04111-081,São Paulo SP,nascida em Belo Horizonte,MG,em 04/12/ 
1929,filha de Custodio Duarte Lanna e Silda Memolo Duarte Lanna,portadora de Demência não especificada,F03 pela CID 10,afe-
tando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadora MARIANA 
COZZELLA CARVALHEIRA, brasileira, casada, professora, RG 13.703.728-4, CPF 317.608.638-58, Rua João Cachoeira, 271, 
Ap.102,Vila Nova Conceição,CEP 04535-000, São Paulo-SP.O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP, aos 05 DE MARÇO DE 2021.     [11] 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo  
nº 1061025-03.2014.8.26.0100 A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a Carlos Octavio Camargo Fonseca, aos herdeiros de João Baptista Naves de Brito e Leilah Pestana de Britto: 
Claudio Pestana de Britto e Murilo Pestana de Britto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Nair da Silva Ceravolo e Nicola Ceravolo 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio da vaga de garagem nº 19, bloco A, com área de 
17,00m², no Condomínio Conjunto Residencial Tatuapé, situado na Rua Cantagalo, nº 1668 - Vila Gomes - São Paulo - SP, 

úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1012861-48.2017.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo. Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a Ramos 
Diesel Comércio de Peças e Serviços Para Caminhões e Autos Ltda. CNPJ 09.510.639/0001-91. na pessoa de seu representante legal e a Cícera 
Noeme Barros de Sousa, CPF 365.519.518-48, que Banco Santander S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de  
R$ 161.064.82 (nov/2017), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n° 2180000006990300170. Estando as executadas em local 

curador especial em caso de revelia (art. 257, IV. do CPC), presumindo -se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2021.                     B 11 e 12/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075460-11.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maximize Confecções Ltda 
– Epp, CNPJ 10.207.812/0001-66, na pessoa de seu representante legal e a Jang Shik Hong, CPF 022.793.178-50 e Hee Mee Ja Hong Chung, 
CPF 118.749.478-05, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 207.167,94 
(julho/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 00334727300000006260 (Operação nº 4727000006260300151). 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.                                  B 11 e 12/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Processo Digital nº: 1057932-90.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a MOHAMAD WAEL ASSAD AHMAD,CPF 452.309.148-07, que nos Autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, tendo como corré Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli - EPP, requerida pelo 
Banco Bradesco S/A, procedeu-se a PENHORA sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD em sua conta 
bancária no valor de R$ 9.124,61. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada sua INTIMAÇÃO por edital, 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010488-15.2019.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA SEBASTI-
ANA MARTINS, CPF 112.055.268-03 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- 
CDHU. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.783,96, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e pa-
rágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apre-
sente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2021. 

...continuação

 2020 2019    

 Receitas de juros 613 322    
 30.190 5.572    

 IOF (755) (469)
 Juros (616) (540)    
    

As políticas 

de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência 
aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regu-

da Empresa. O risco de crédito é administrado cor-
porativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 

do e do varejo, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e outras 

rating mínimo “A” na escala de Standard and 

independente, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do 

sada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com 

minados pelo Conselho de Administração. A utilização de limites de crédito é 
monitorada regularmente. As vendas para clientes do varejo são liquidadas 
em dinheiro ou por meio dos principais cartões de crédito existentes no mer-
cado. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e 
a administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência 
dessas contrapartes superior ao valor já provisionado. 
dez: 

A abordagem da Empresa na administração de liquidez é de garantir, o má-

obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Empresa. 

 2020 2019    

Prestação de serviços a terceiros 4.383 -    
    
Impostos sobre vendas (277.441) (242.128)
Devoluções, descontos e abatimentos (1.199.461) (1.073.232)    
    
    
 2020 2019    
Matérias- primas (711.200) (663.039)
Outros gastos com produção (125.506) (117.007)
Salários e encargos (286.272) (234.363)
Amostras grátis (20.886) (27.773)
Reuniões, acomodações, refeições e 
 entretenimento (14.257) (55.737)
Serviços contratados (a) (57.119) (68.328)

Propaganda (13.953) (4.695)
Prêmio sobre vendas (14.289) (12.739)
Armazenagem e fretes sobre vendas (19.457) (16.581)
Provisão para contingência trabalhista (12.883) (2.118)
Despesas com informática (3.984) (3.678)
Pesquisas de mercado (4.398) (5.021)
Materiais (escritório, treinamento, impressão, etc.) (4.572) (6.444)
Manutenção de veículos e Equipamentos (6.923) (8.458)
Serviços gerais (1.521) (1.382)
Depreciação (15.036) (13.310)

Subsídios e patrocínios (13.659) (17.875)
Despesa com pesquisas clínicas - Estudo local (9.960) (5.803)
Outros (9.998) (9.630)    
    
(a) Serviços contratados se referem principalmente a processamento de 

 2020 2019    
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (836.706) (780.045)
Despesas de vendas (288.009) (358.948)
Despesas administrativas e gerais (187.567) (143.196)    
    
 2020 2019    
Resultado líquido de produtos com venda de 
 patente (a) 31.624 37.100
Receita de venda de imobilizado 2.100 5.742
Resultado na venda de imobilizado (1.525) (4.429)
Outras receitas 13.823 11.184    
    
(a) Conforme contexto operacional, nota explicativa no 1.

revenda e que foram submetidos a simples acondicionamento no Brasil 

todologia de cálculo prevista na Instrução Normativa 
de apuração de preço parâmetro nas importações de insumos (discussão 
IN vs Lei). O valor atualizado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 86.038 
(R$ 82.638 em 2019). (iii) Processo 5003667-60.2019.4.03.6130 - Execu-

sos Administrativos de nos

o Poder Judiciário, advém de suposto desatendimento das regras de pre-
ço de transferência previstas na Lei 
suposta (i) impossibilidade de utilização do método PRL 20 para cálculo do 
preço parâmetro em operações de importação de medicamentos destinados 
a revenda e que foram submetidos a simples acondicionamento no Brasil 

todologia de cálculo prevista na Instrução Normativa 
de apuração de preço parâmetro nas importações de insumos (discussão 
IN vs Lei). O valor atualizado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 60.700 
(R$ 62.464 em 2019).

O capital social autorizado e inte-
gralizado da Empresa, conforme contrato social de 23 de abril de 2007 é 
de R$ 24.030, correspondente a 24.030.313 quotas no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas conforme segue:
    

    
 24.030.313 24.030.313    

terem lucros ao exterior e repatriarem o capital estrangeiro investido, é ne-
cessário que o capital esteja registrado no Banco Central do Brasil. O capital 
estrangeiro registrado nesse órgão corresponde aos seguintes montantes 
em moeda estrangeira, a saber:
Dólar norte-americano 1.918.815,16
Coroa Sueca 4.411.573,93

A Empresa distribuiu, em 2020, juros sobre 
o capital próprio no valor bruto de R$ 25.000, correspondentes a 0,832 

nião dos sócios de 20 de novembro de 2020, registrada na JUCESP sob o 

 2020 2019    

Terceiros - Instituições privadas 2.811.171 2.531.602
Terceiros - Instituições públicas 265.518 239.112

empresa e agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da empresa 

em uma base líquida pela empresa, por faixas de vencimento, correspon-
dentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a 

incluídos na análise se seus vencimentos contratuais forem essenciais para 

  
 Fornecedores e outras obrigações 116.756
 Provisões e outras contas a pagar 139.789
Em 31 de dezembro de 2019
 Fornecedores e outras obrigações 203.071
 Provisões e outras contas a pagar 115.603

Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital 
são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para ofe-

manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente 
com outras empresas do setor, a Empresa monitora o capital com base no 

expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, cor-
responde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo 
prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtra-
ído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado 
através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial consolidado, com a dívida líquida. 2020 2019    

Menos: caixa e equivalentes de caixa e 
    
    
    
Índice da dívida líquida (caixa líquido) pelo 
 patrimônio ajustado em 31 de dezembro 0,10 0,01    

Aos Administradores e aos Cotistas da 
Opinião: 
do Brasil Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-

adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

sa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 

Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 

opinião. Ênfase: 

ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. 

A administração da 
Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

sável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-

a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervi-

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-

tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-

sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-

nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-

em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 

mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 

São Paulo, 23 de abril de 2021

 PricewaterhouseCoopers Marcelo Orlando
 Auditores Independentes Contador

Diretoria
Carlos Sanchéz-Luis

Presidente

Eliene dos Santos - Contadora

Priscila Plaza
Gerente de Controladoria

Diretor Financeiro



TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2021 Página 9Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

178 veículos

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar

ONLINE

LEILÃO dia 11/05/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 11h30

COLISÃO - ROUBO/FURTO

ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM

DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
11 3651-8800

www.donhaleiloes.com

COLISÃO:  206  2006 2 207: 2008 2009  2011 2012 2 208: 2015 2016  2013 2014 308 2015 2016 A4 2012 2013 2 BIZ:  2019   2007 BRAVO 2015 2016 2 C3: 2012 2013  2007 2008 CARENS 2008 2009
CBR 1000RR  2018 CBR 600F  1998 2 CELTA: 2010 2011  2011 2012 6 CG 150:  2015   2015  2009 2010   2008   2010  2009 2010 2 CG 160:  2020  2019 2020 2 CITY:  2019   2020 2 CIVIC:  2005   2008
CLASSE E  2011 2 CLASSIC: 2010 2011  2015 2016 CLIO SEDAN 2004 2005 3 COBALT: 2014 2015  2016 2017   2015 5 COROLLA: 2009 2010  2013 2014   2018  2009 2010   2009 2 CORSA: 2000 2001
2001 2002 2 CRETA: 2020 2021   2017 CRONOS 2018 2019 CRUZE  2015 DISCOVERY 4  2013 DUSTER OROCH 2019 2020 3 ETIOS: 2017 2018  2015 2016  2012 2013 6 FIESTA: 2013 2014   2000
2005  2006 2007  2004 2005  2005 2006 2 FIORINO FURGAO: 2014 2015   1996 3 FIT:  2010  2006 2007  2014 2015 3 FOCUS:  2008  2007 2008   2002 FOX 2007 2008 FUSION 2006 2007 GC2 2014
2015 11 GOL:  2001  2005 2006  2012 2013  2005 2006  2012 2013  2005 2006  2017 2018  2019 2020  2013 2014  2005 2006  2013 2014 GOLF 2000 2001 GSX 2013 2014 4 HB20: 2017 2018   2017
2015   2015 HILUX SW4  2011 IDEA  2008 IX35 2017 2018 3 KA:  2005  2008 2009  2019 2020 KICKS 2017 2018 KOMBI 2011 2012 KWID 2019 2020 LINEA 2011 2012 2 LOGAN: 2010 2011  2016
2017 MARCH 2017 2018 2 MOBI: 2019 2020  2017 2017 2 MONTANA:  2005  2014 2015 NX4  2006 NXR 150 2009 2010 9 ONIX:  2015  2017 2018  2017 2018   2019   2019   2020   2019  2019 2020
2019 2020 4 PALIO: 2007 2008   2015   2002  2006 2007 PARATI  2006 PASSAT VARIANT  2009 PRISMA  2019 2 PUNTO: 2014 2015  2010 2011 RANGE ROVER SPORT  2014 2 RANGER:  2014   2008
3 S10:  2015  2012 2013   2018 6 SANDERO: 2014 2015  2019 2020  2019 2020  2016 2017   2008  2017 2018 2 SAVEIRO: 2012 2013   2012 SCENIC 2002 2003 SERIE 3 2004 2005 SONATA 2011 2012
3 SPACEFOX:  2009  2011 2012  2007 2008 3 STRADA: 2011 2012  2014 2015  2019 2020 TECTOR 2012 2013 TRACKER 2017 2018 TUCSON  2008 4 UNO: 2003 2004  2008 2009   2005  2003 2004
UP 2018 2019 VERSA 2011 2012 VOYAGE 2014 2015 XVS 950  2010 Z300 2015 2016 Z400  2020 ZAFIRA  2008

Nº dos Chassis:  12272376 Normal 1B742854 Recortado 1C272223 Recortado 2DM57956 Normal 34077174 Recortado 34443203 Normal 38310977 Recortado 42382406 Normal 43549086 Normal 48194465
Normal 4B134922 Recortado 4G170506 Normal 58649552 Recortado 5C181504 Recortado 5M090378 Normal 5T072391 Normal 5Z107601 Recortado 5Z115964 Normal 6B009861 Normal 6c176783 Normal
6C223556 Recortado 6P008475 Normal 73280674 Recortado 7C104885 Recortado 7G028586 Normal 7Z208773 Recortado 84023751 Recortado 8A012274 Recortado 8B241334 Normal 8G011988 Normal
8G178288 Normal 8T101410 Normal 90004293 Recortado 91061242 Normal 92014454 Normal 95012584 Normal 97145667 Normal 9P133451 Normal A1094424 Normal A3096316 Normal AB132385
Recortado AB154900 Normal AJ297413 Normal AP034664 Normal AP139162 Recortado AR223916 Recortado B0046969 Recortado B2056305 Normal B3124847 Normal B4016102 Normal B8588273
Normal BC134782 Recortado BC181697 Normal BC428572 Normal BJ337598 Normal BJ421602 Normal BJ749411 Normal BM101601 Normal BP089924 Normal br207073 Normal BR565365 Normal BT205233
Recortado C2560302 Normal C4102903 Normal C6300732 Normal C6615678 Normal C6619770 Normal C7503215 Normal CB016035 Normal CB152423 Normal CCB30530 Normal CG326445 Normal
CL829454 Normal CLA40898 Normal CM039079 Normal CP008103 Normal CR630327 Remarcado CR700846 Normal CU367435 Recortado D4018568 Normal D8783764 Normal DD809927 Normal DG055780
Normal DG104929 Recortado DH339335 Normal DH851314 Normal DJ138101 Recortado DP132924 Normal DU004925 Normal DU086240 Normal DZ124156 Recortado E2615467 Normal E4304065
Normal E4789742 Normal E8926389 Normal EB987919 Normal EJ234644 Normal EK474861 Normal EP048997 Normal ES635766 Normal EZ124793 Normal F1268150 Normal F4060132 Normal F7526953
Normal F7872269 Normal F7969533 Normal FG151296 Normal FG359843 Normal FLB93569 Normal FP070306 Normal FZ247082 Normal G2112235 Recortado G2158112 Normal G4058569 Normal
G5093301 Recortado GB027214 Normal GB027327 Recortado GB185183 Normal GM215370 Normal GP100554 Normal GP542775 Normal GZA01339 Recortado H0241320 Normal H1200662 Normal
H2077770 Recortado H8368322 Normal HB106591 Recortado HB108351 Normal HD018461 Normal HD443081 Normal HKA58554 Recortado HR041267 Normal HT017507 Normal J2621133 Normal
J8142229 Normal J9109233 Recortado JB040484 Normal JG221430 Recortado JG325127 Normal JJ048592 Normal JKJ05204 Normal JL266942 Normal JR115734 Normal JT123447 Normal K0198924
Normal K0848922 Recortado K4A81316 Recortado KB182425 Normal KB236736 Normal KG440392 Normal KG518987 Normal KP073084 Normal KP609528 Recortado KR040070 Normal KT005773
Recortado KZ118236 Recortado L6B83705 Normal L8406036 Recortado L8433863 Normal L8452288 Normal L8814636 Recortado L8825251 Normal L9149433 Normal LB155772 Normal LB253170
Recortado LB518445 Normal LB540359 Normal LC429503 Normal LFS00534 Normal LG205423 Normal LR001721 Normal LR149760 Normal LT096517 Normal LY361772 Normal LY383831 Normal
M8053294 Normal YT000543 Recortado

Xenor Locações de Veículos e Equipamentos e Participações S/A - CNPJ: 08.755.641/0001-68

Relatório da Administração: Srs Acionistas, Cumprindo a legislação vigente e as normas estabelecidas em nossos Estatutos Sociais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações fi nanceiras de 31.12.2020 e de 2019.
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Luiz Alberto Siliano - Diretor Antonio Wadih Batah Filho - Contador - CRC: 1SP248.156/O-1

Ativo 2020 2019
Circulante 710.840 389.003
Caixa e bancos 700.497 360.194
Clientes 9.280 27.840
Adiantamentos Diversos 1.063 969
Não Circulante 2.639.060 3.230.164
Imobilizado líquido 2.639.060 3.230.164
Total do Ativo 3.349.900 3.619.167

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Circulante 851.774 718.679
Empréstimos 92.874 92.874
Contas a pagar 727.783 604.173
Impostos e contribuições 26.117 21.632
Adiantamentos Diversos 5.000 -
Patrimônio Líquido 2.498.126 2.900.488
Capital social 3.510.682 3.510.682
Prejuízos do exercício (1.012.556) (610.194)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.349.900 3.619.167

Receita Bruta 2020 2019
Receita de locação 302.324 301.575
Impostos (11.035) (11.008)
Receita Líquida 291.289 290.567
Despesas Gerais e Administrativas (692.109) (712.004)
Resultado Operacional 
 antes do Resultado Financeiro (400.820) (421.437)
Resultado Financeiro 28.826 98.740
Resultado Operacional Antes do IRPJ e CSLL (371.994) (322.697)
Imposto de Renda e Contribuição Social (30.368) (48.667)
Prejuízo do Exercício (402.362) (371.364)
Prejuízo Líquido por Ação (0,11) (0,09)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2020 2019
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (402.362) (371.364)
Ajustes do lucro líquido - (657)
(+) Depreciação 514.094 474.769
Lucro Líquido Ajustado 111.732 102.748
Variações nas contas de ativos e passivo operacional
Aumento/Redução em clientes a receber 18.560 (840)
Aumento/Redução em tributos a Recuperar 32 (588)
Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento 4.874 162.494
Aumento/Redução em contas a pagar 123.581 (271.007)
Aumento/Redução em impostos e contribuições 4.514 7.770
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais 263.293 577
Das atividades de investimentos
Venda do imobilizado 357.000 84.248
Compra do imobilizado (279.990) (163.880)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos 77.010 (79.632)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de fi nanciamentos - -
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 340.303 (79.055)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período 360.194 439.249
No fi nal do período 700.497 360.194
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 340.303 (79.055)

 Capital social Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31.12.2018 3.964.918 (238.175) 3.726.743
Capital Social (454.236) - (454.236)
Ajuste de Exercícios Anteriores - (655) (655)
Prejuízo do Exercício - (371.364) (371.364)
Saldo em 31.12.2019 3.510.682 (610.194) 2.900.488
Prejuízo do Exercício - (402.362) (402.362)
Saldo em 31.12.2020 3.510.682 (1.012.556) 2.498.126

Examinamos as Demonstrações fi nanceiras da Xenor Locações de Veículos e 
Equipamentos e Participações S/A. (a “Empresa”) que compreendem o Balanço 
Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de re-
sultado, das mutações do patrimônio líquido e do fl uxo de caixa para o exercício 
fi ndo nesta data, assim como as principais políticas contábeis e as demais no-
tas explicativas. 1. Contexto operacional - A companhia com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, foi constituída inicialmente como sociedade 
empresária limitada com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo em sessão de 27/03/2007. Em sessão de 21/06/2007 foi 
deliberado à transformação do tipo jurídico para sociedade anônima de capital 
fechado e conseqüentemente alterada a denominação social para XENOR Loca-
ções de Veículos e Equipamentos e Participações S/A. A companhia tem como 
objeto social a locação de veículos, ferramentas e utensílios eletrônicos e a par-
ticipação em outras sociedades como sócia e/ou acionista. 2. Resumo das 
Principais Políticas Contábeis - As Demonstrações Financeiras foram pre-
paradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as nor-
mas Internacionais de relatório fi nanceiro (International Financial Reporting 
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB))4, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações fi nanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza-
das pela Administração na sua gestão. As principais políticas e práticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações fi nanceiras estão defi nidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados. 3. Apresentação das demonstrações fi nanceiras - As de-
monstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 alteradas pela Lei 
11.638/07 e pela MP 449/08, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas In-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com 
base no PME (R1). Na elaboração destas demonstrações, é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As de-
monstrações da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à seleção 
das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias, determinações de 
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem 
apresentar variações em relação às estimativas. 4. Resumo das principais 
práticas contábeis adotadas - As principais práticas estão defi nidas a se-
guir: a. Caixa e equivalentes de caixa - incluem dinheiro em caixa, depósi-
tos bancários e aplicações fi nanceiras com instituições fi nanceiras que operam 
no Brasil de curto prazo de alta liquidez e com risco insignifi cante de mudança 
de valor. b. Valores a receber - As contas a receber de clientes nacionais são 
avaliadas no momento inicial pelo valor presente, quando aplicável. O prazo 
para realização destes valores foi de 150 dias. c. Imobilizado - registrado pelo 
custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método 
linear de acordo com as taxas admitidas pela legislação. d. Provisões - reco-
nhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente legal. 

5. Caixa e Equivalentes de caixa
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos 211.495 218
Aplicações fi nanceiras (a) 489.002 359.976
Total 700.497 360.194
(a) Aplicações em CDB contratadas com instituições fi nanceiras que operam no 
Brasil de curto prazo de alta liquidez e com risco insignifi cante de mudança de 
valor. 6. Clientes - O Saldo de Contas a receber no fi nal de 2019 era de 
R$27.840,00 reais, já em 2020 foi de R$ 9.280,00 referente ao Cliente Tel Tele-
comunicações. 7. Imobilizado - o imobilizado e outros ativos não circulantes 
são revistos anualmente para se identifi car evidências de perdas não recuperá-
veis - impairment, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstân-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o 
caso, o valor recuperável é calculado para verifi car se há perda. Quando houver 
perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultra-
passa seu valor recuperável, que é maior entre o preço líquido de venda e o va-
lor em uso de um ativo. Para fi ns de avaliação, os ativos são agrupados no me-
nor grupo de ativos para o qual existem fl uxos de caixa identifi cáveis separada-
mente. Para o desenvolvimento dos trabalhos acima considerados - impairment, 
bem como para a revisão e ajuste da vida útil estimada para tais ativos, confor-
me previsto na Interpretação Técnica CPC 10, aprovada pela resolução CFC nº 
1.263/09, a Cia avalia periodicamente a vida útil-econômica estimada para o 
cálculo da depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do 
imobilizado. Houve baixa de ativo no exercício no valor de R$ 357.000,00, porém 
no mesmo período houve aquisição de Veículo no valor de R$ 279.990,00.
Imobilizado líquido 31/12/2020 31/12/2019
Terrenos 32.900 32.900
Edifi cação 2.063.365 2.213.400
Equipamentos - 2.889
Veículos 542.795 980.975
Total 2.639.060 3.230.164
8. Contas a pagar - representado por:
Contas a pagar 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores 704.825 565.286
Obrigações fi scais de terceiros - -
Pró-Labore e Encargos 22.958 38.887
Total 727.783 604.173
9. Dividendos Propostos - No exercício de 2020 não houve pagamento de di-
videndos. 10. Impostos e contribuições - calculados, observando os critérios 
estabelecidos pela legislação tributária vigente. A Companhia optou pelo méto-
do do lucro presumido nos exercícios de 2020 e de 2019, com base nos termos 
da Lei e apresentou nos exercícios as seguintes provisões:
Impostos e contribuições 31/12/2020 31/12/2019
Impostos de Terceiros 104 200
Pis 212 334
Cofi ns 977 1.543
CSLL 8.435 8.088
IRPJ 16.389 11.467
Total 26.117 21.632

11. Patrimônio Líquido - a. Capital social: o capital social em 31 de dezem-
bro de 2020 é de R$ 3.510.682, representado por 3.510.682 ações ordinárias no-
minativas, sem valor nominal. b. Reserva legal: é constituída à razão de 5% do 
lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do artigo 193 da lei
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, a reserva em 31/12/2020 é de
R$ 0,00 reais, não houve lucro no respectivo exercício. 12. Reconhecimento
da receita - O resultado é reconhecido pelo regime de competência. A receita
pela prestação de serviços é reconhecida na efetiva execução dos serviços rea-
lizados até a data-base do balanço. 13. Cobertura de seguros - A Companhia 
mantém seguros contratados, considerados pela administração como sufi cien-
tes para a cobertura de seus ativos e dos seus riscos operacionais.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 31/05/2021 - A partir das: 10:00 as 10:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH,
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo
comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma
instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus

companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão
parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED: 718 - Contrato: 840720084246-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARIO DANEZI, BRASILEIRO, APOSENTADO, RG. 3.452.818-SSP-
SP, CPF: 098.140.358-15, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS,
ANTES DA LEI 6.515/77 COM ANTONIA MARIA DANEZI, BRASILEIRA, VENDEDORA,
RG. 11.592.522-3-SSP/SP, CPF: 013.696.188-67. Imóvel sito à: RUA OTELO AUGUSTO
RIBEIRO, Nº 707 (Nº 771 ATUAL NÃO OFICIAL), APARTAMENT O nº 103, 10º
PAVIMENTO, BLOCO NORTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAIANAZES,
DISTRITO DE GUAIANAZES, SÃO PAULO/SP. Com a área privativa de 52,4300m2,
área comum de 42,1371m2, área total de 94,5671m2 e fração ideal do terreno de
0,605069520%. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

São Paulo, 11 de Maio de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

 11, 18 e 31/05/2021
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

WELINGTON SILVA BARBOSA E SELMA CRISTINA SANTOS RODRIGUES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/01/1995, FILHO DE
RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA E DE MARIA VERÔNICA SILVA BARBOSA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PSICÓLOGA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/11/1996, FILHA DE
JOSE JOÃO RODRIGUES E DE SELDA CRISTINA SANTOS SILVA.

ADILSON BARROS DE AMORIM E EDILEIA BORGES LINO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MECANICO, DIVORCIADO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ, NO DIA 23/11/1967, FILHO DE DILSON
BARROS DE AMORIM E DE MARLENE DOS SANTOS MARQUES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/02/1986, FILHA DE
AGENOR BENTO LINO E DE HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO LINO.

DARCY RODRIGUES ALVES E MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENT O FARIAS.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM MALACACHETA, MG,
NO DIA 16/12/1955, FILHO DE JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA E DE CRISTINA LUIZ ALVES. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM PIRIPIRI, PI, NO DIA 27/02/
1985, FILHA DE MANUEL RODRIGUES DE FARIAS E DE MARIA DOS REMÉDIOS DO NASCIMENTO
FARIAS.

RAFAEL DOS SANTOS SILVA E ESTER VIEIRA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
JARDINEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/12/1995, FILHO DE JOSIVALDO
JOSE DA SILVA E DE RUTH DA PAIXAO DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO
LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/11/1994, FILHA DE CIZINO JANUARIO DOS
SANTOS E DE DJANIRA VIEIRA LIMA DOS SANTOS.

VICTOR SOUZA DE JESUS E MONIQUE NEVES DE ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
FRENTISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/01/2000, FILHO DE EDINALDO
MARINHO DE JESUS E DE MARCIA APARECIDA SOUZA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, APRENDIZ, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/01/2001, FILHA DE
SERGIO DE ALMEIDA E DE MARINALVA MARIA DAS NEVES.

JOEDSON JESUS DOS SANTOS E PAULA DE CAR VALHO FELICIANO DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM IPIAÚ, BA, NO DIA 19/06/1988, FILHO DE
JORGE CARDOSO DOS SANTOS E DE ANITA MARIA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SEGURANÇA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/11/1986, FILHA DE
ERALDO FELICIANO DA SILVA E DE EDLEUZA MARIA CARVALHO DA SILVA.

MARCIO DE ARRUDA E MARIA SONIA DE MORAIS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
COMERCIANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/06/1969, FILHO DE MARCILIO
DE ARRUDA E DE MARIA APARECIDA DE ARRUDA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
LAVRADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ALDEIAS ALTAS, MA, NO DIA 17/02/1977, FILHA DE E DE
ADELAIDE DE SOUZA.

CLAUDIO DOS SANTOS SANTANA E JOELMA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
JARDINEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SALVADOR, BA, NO DIA 10/05/1972, FILHO DE JOSÉ
SICLAR SANTANA E DE ZELIA MARIADOS SANTOS SANTANA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ASSISTENTE DE CAMPO, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO CRISTÓVÃO, SE, NO DIA
06/05/1974, FILHA DE E DE MARIA TEREZINHA DOS SANTOS.

MARCOS APARECIDO FERREIRA E DANIELE SALES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ANALISTA DE PROJETOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM DIADEMA, SP, NO DIA 13/06/1984,
FILHO DE JOSE DO SOCORRO FERRERIA E DE MARIA LIZENA FERREIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA TECNICO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 16/03/1995, FILHA DE JOSÉ ANTONIO DA SILVA E DE VALDENIA SOARES DE SALES SILVA.

CLAUDIO ROBERTO FELIX DOS SANTOS E MARIA ELIVANIA GOMES DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL, DIVORCIADO, NASCIDO
EM AURELINO LEAL, BA, NO DIA 09/03/1981, FILHO DE JURACI FELIX DOS SANTOS E DE MARIA DE
LOURDES SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADA, NASCIDA EM JOAQUIM
NABUCO, PE, NO DIA 01/03/1983, FILHA DE VALDOMIRO GOMES DA SILVA E DE MARIA FELISMINA
GOMES DA SILVA.

EWERTON SILVA MIRANDA E GISELLE BEZERRA DA  SILVA GALDINO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/06/
1993, FILHO DE JOSÉ CLAIRTON DA SILVA MIRANDA E DE REJANE MARIA DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 08/06/1997, FILHA DE MANOEL GALDINO E DE MARINEIZ BEZERRA DA SILVA.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)

REC Faria Lima Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 01.150.594/0001-80

Demonstrações Financeiras

Ativo Nota explicativa 2020 2019
Circulante  695  334
Caixa e equivalentes de caixa 7 420 61
Tributos a recuperar 261 263
Outros Créditos  14 10
Não circulante  420.544  272.498
Depósitos judiciais 8  2.113 2.096
Propriedades para investimentos 9  418.431 270.402

Total do ativo  421.239  272.832

Passivo Nota explicativa 2020 2019
Circulante  11.610  7.277
Fornecedores 10 11.218 7.071
Tributos a recolher 392 206
Patrimônio líquido  409.629  265.555
Capital social 12 a. 225.806 224.313
Reserva de capital 12 a.  156.737 8.920
Adiantamento para futuro aumento de capital 12 b. 69.809 74.540
Prejuízos acumulados  (42.723)  (42.218)
Total do passivo e do patrimônio líquido 421.239 272.832

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - (Em milhares de Reais)
Capital Social Adiantamento Total do

Nota Reserva  para futuro Prejuízos  patrimônio
explicativa Subscrito A Integralizar de capital aumento de capital  acumulados  líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018  224.313  (2.000)  8.920  1.700  (41.805)  191.128
Adiantamento para futuro aumento de capital 12  -  -  -  74.840  -  74.840
Integralização de capital social 13  -  2.000  -  (2.000)  -  -
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (413)  (413)
Saldo em 31 de dezembro de 2019  224.313  -  8.920  74.540  (42.218)  265.555
Adiantamento para futuro aumento de capital 12  -  -  -  144.579  -  144.579
Aumento de capital social 13  1.493 -  147.817  (149.310)  -  -
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (505)  (505)
Saldo em 31 de dezembro de 2020  225.806  -  156.737  69.809  (42.723)  409.629

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)

Nota explicativa 2020 2019
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 13  (131)  (89)
Comerciais 14  (218)  (290)
Tributárias  (81)  (14)
Outras receitas ou despesas operacionais  (69)  (21)
Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro  (499)  (414)

Resultado financeiro
Receitas financeiras  2  8
Despesas financeiras  (8)  (7)
Resultado financeiro, líquido  (6)  1
Prejuízo do exercício  (505)  (413)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC Faria Lima Empreendimentos Imobiliários S.A.
Jefferson Baptista Tagliapietra - Diretor - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - CRC: 1SP-257949/O-0

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68 - NIRE N° 35.300.052.463 - Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
Local, Data e Hora: De modo presencial, na sede social da Companhia, situada à Rua Vicente Antonio de Oliveira, 
1050, nesta Capital, no dia 30 de abril de 2021, às 10h00. Convocação: Editais publicados no Diário Ofi cial do Es-
tado de São Paulo e no jornal “O Dia” nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021 (“Edital de Convocação”). Publicações: 
As Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes foram pu-
blicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal “O Dia” em 23 de abril de 2021, e o comunicado do arti-
go 133 da Lei 6.404/76 foi publicado no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal “O Dia” em 01, 06 e 07 de 
abril de 2021. Presenças: Presente Acionistas titulares de 4.424.263 de ações ordinárias, representativas de mais 
de 66% do capital social com direito a voto da Companhia, bem como acionistas titulares de 5.760.394 ações pre-
ferenciais, representativas de mais de 43% do capital social sem direito a voto da Companhia, conforme registros e 
assinaturas no Livro de Presença. Presentes, também, membros da Diretoria e do presidente do Conselho de Admi-
nistração. A representante da BDO RCS Auditores Independentes, senhora Viviene Alves Bauer, conectou por video-
conferência, e ausente qualquer questionamento pelos acionistas, sua participação foi dispensada pela unanimida-
de dos presentes. Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Gabriel Antônio Soa-
res Freire Jr., Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Alexandre Rios, para secretariar os tra-
balhos. Instalação: Verifi cado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instaladas a Assembleia Geral, com a se-
guinte Ordem do Dia: Matérias a serem deliberadas em sede de Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Pa-
recer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020; b) Deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício de 2020; c) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2021; e 
d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Matérias a serem deliberadas em sede 
de Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia a respeito das 
matérias elencadas no Edital de Convocação, bem como a consolidação integral do Estatuto Social refl etindo todas 
as alterações aprovadas; e b) Deliberar sobre a aprovação de plano de outorga de opções de compra da Companhia. 
Deliberações: Deliberou-se pela lavratura da presente ata de forma sumária, conforme faculta o artigo 130, § 1º, 
da Lei nº 6.404/76, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, tendo sido 
tais matérias aprovadas por unanimidade de votos, não tendo sido contabilizado nenhum voto contrário ou absten-
ção. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação e to-
madas as seguintes deliberações (1) em sede de Assembleia Geral Ordinária: Quanto ao item a) Foram aprovadas, 
sem reservas, por unanimidade, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, tendo sido compu-
tados 479.087 votos a favor, nenhum voto contrário e 3.945.176 abstenções, as Contas dos Administradores e as De-
monstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Re-
latório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes. Quanto ao item b) Aprovada, por unanimidade, 
tendo sido computados 4.424.263 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a proposta da Admi-
nistração de destinação do prejuízo apurado no exercício de 2020 no valor de R$ 36.869 mil (trinta e seis milhões e 
oitocentos e sessenta e nove mil reais) à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Tendo em vista que a Com-
panhia apurou prejuízo no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020, não haverá distribuição de dividendos, 
nos termos da Lei nº 6.404/76. Quanto ao item c) Foi aprovada, por unanimidade, tendo sido computados 4.424.263 
votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a remuneração global máxima aos administradores para 
o exercício a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021 no montante de até R$4.080.000,00 (quatro milhões e oiten-
ta mil reais), não computado nesse limite o valor referente à remuneração do Conselho Fiscal. Quanto ao item d) 
Foi aprovada, por unanimidade, tendo sido computados 4.424.263 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção, a instalação do Conselho Fiscal com a eleição das pessoas a seguir para comporem o Conselho Fiscal da 
Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações fi nanceiras do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2021: (d.i) foram eleitos, tendo sido computados 4.424.263 votos a favor, nenhum 
voto contrário e nenhuma abstenção, como membros efetivos, Walter Ramos Filho, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 6.248.822 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 937.758.148-68, domiciliado 
na Rua Carlos Villalva, nº 156, apartamento 23, CEP 04307-000, São Paulo, Capital; Luciano Neves Penteado 
Moraes, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.190.044-X SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 076.179.188-44, domiciliado na Rua Piauí, nº 631, apartamento 90, CEP 01241-001, São Paulo, Capi-
tal; e Guaracy Silvério de Sant’Ana, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.788.059, 
inscrito no CPF/MF sob nº 081.389.908-72, com endereço à Rua Antonio Macedo Soares, 1234, apartamento 83, São 
Paulo, Capital; tendo como respectivos suplentes, Marcos Luiz Virgínio da Cruz, brasileiro, casado, contador, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 7.140.623-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 671.354.988-87, domiciliado na 
Rua Juana Moreno Cebalos, 20, Panorama Parque Residencial, CEP 12941-413, Atibaia, São Paulo; João Severino 
da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.446.813-8 (SSP/SP), inscrito no 
CPF/MF sob nº 151.293.638-33, domiciliado na Rua Nanuque, nº 473, apartamento 71, Vila Leopoldina, São Paulo, 
SP, CEP 05302-031; e Roberto Rodrigo Cereto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 2.876.404-3, inscrito no CPF/MF sob nº 044.517.248-72, domiciliado na Avenida dos Bancários,110, Ponta 
da Praia, Santos-SP, CEP 11030-300. Foi aprovado ainda, por unanimidade, tendo sido computados 4.424.263 votos 
a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal pelo mínimo 
legal. Foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de fi rmar, sem qualquer res-
salva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM 367/02, que será arquivada 
na Companhia. Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse em até trinta dias a contar desta data. (2) Em sede 
de Assembleia Geral Extraordinária: Quanto ao item a) Foram aprovadas, pelos votos indicados abaixo, as al-
terações ao Estatuto Social da Companhia nos termos da Proposta de Administração, conforme segue: (i) unanimi-
dade, tendo sido computados 4.424.263 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, as adequa-
ção do artigo 3º, caput, para atualizar o valor do capital social da Companhia, bem como o respectivo número de 
ações ordinárias e preferenciais, considerando o aumento de capital da Companhia homologado pelo Conselho de 
Administração em 23 de dezembro de 2020; e (ii) por unanimidade, tendo sido computados 4.424.263 votos a fa-
vor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a adequação e alteração do artigo 4º, caput, para fi ns de incre-
mento do valor do capital autorizado de emissão da Companhia mediante autorização do Conselho de Adminis-
tração, a qual passará a vigorar com a redação indicada no edital de convocação e na Proposta da Administração. 
Foi aprovada ainda, (iii) por unanimidade, tendo sido computados 4.424.263 votos a favor, nenhum voto contrário 
e nenhuma abstenção, a consolidação do Estatuto Social da Companhia refl etindo todas as alterações aprovadas, 
conforme versão rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. Quanto ao item b) Foi aprovado, por 
unanimidade, tendo sido computados 4.424.263 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o 
plano de outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia nos termos da Proposta da Adminis-
tração, conforme versão rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais tra-
tado, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada por todos 
os presentes, bem como autorizado seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. A Assem-
bleia autoriza a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes e/ou seus representan-
tes legais e na forma de extrato. Presidente: Gabriel Antônio Soares Freire Jr. Secretário: Alexandre Rios.

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
CNPJ/ME nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35.30004584-0

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
A Diretoria da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. (“Companhia”) vem, na forma prevista no 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, às 15h do dia 19 de maio de 2021. Para atender às 
exigências sanitárias e às recomendações do Governo do Estado de São Paulo para a contenção e 
prevenção da pandemia de COVID-19, a Assembleia Geral Ordinária será realizada, excepcionalmente, 
no Hotel Transamérica Berrini, localizado na Rua Quintana, 1012, salas Brooklin 1, 2, 3 e 4, na Cidade 
e Estado de São Paulo, onde todos os protocolos sanitários poderão ser obedecidos para evitar a 
aglomeração e respeitar o distanciamento entre pessoas. Os acionistas deverão deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020, que refletem ajustes contábeis e correspondentes reflexos no exercício social 
de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019 em decorrência dos 
referidos ajustes contábeis; e (iii) deliberar sobre a remuneração da administração para o exercício 
social de 2021. As demonstrações financeiras, documentos e informações relativos ao exercício findo 
em 2020 foram encaminhadas aos Acionistas da Companhia em 16 de abril de 2021, dispensando a 
publicação do Aviso aos Acionistas prevista no artigo 133 da Lei das S.A.. Diretoria.

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio - CNPJ/MF 45.493.772/0001-40

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 14.05.2021, às 
09hs, em 1ª convocação, na sede social da empresa, Mairinque/SP, na Rodovia Raposo Tavares km 67, Distrito Industrial, 
a fim de deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia: A) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas da administração do exercício findo em 31.12.2020;  
B) Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2020, conforme proposto nas Demonstrações Contábeis.
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Ministros reiteram relevância da
ciência para combate à pandemia

PÁGINA 10 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 11  DE MAIO DE 2021

AGRO RESIDÊNCIA
Com o objetivo de capacitar jovens estudantes e graduados para

atuarem no campo, o AgroResidência – Programa de Residência Pro-
fissional Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), já está com diversos projetos em andamento pelo país.
No total, 76 projetos de instituições de ensino foram selecionados no
primeiro edital para que desenvolverem atividades de qualificação téc-
nica de 943 estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrá-
rias e afins.

DESEMBOLSO
Entre julho do ano passado a abril deste ano foram liberados R$

201,43 bilhões aos produtores rurais e cooperativas de produção. O
crescimento verificado foi de 12% em relação a igual período da sa-
fra anterior. “Decorridos dez meses da safra 2020/2021, o valor das
contratações de crédito rural continua com desempenho crescente,
indicativo de que todo o orçamento programado será executado” diz o
diretor de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), Wilson Vaz de Araújo.

MINISTROS
Os países integrantes do Conselho Agropecuário do Sul (CAS)

aprovaram uma declaração conjunta para fortalecer sua posição sobre
sistemas alimentares. O documento, intitulado “Princípios e Valores
da Região para a Produção de Alimentos no Marco do Desenvolvi-
mento Sustentável”, é assinado pelos ministros do Brasil, Paraguai,
Argentina, Chile e Uruguai e cita pontos como segurança alimentar,
desenvolvimento sustentável, respeito às diferenças locais e coopera-
ção internacional.

INVESTIDORES
Os membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) rece-

beram o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, durante a reu-
nião-almoço da bancada. O ministro abordou temas como o Plano
Nacional de Logística e Ferrovias e o projeto BR do Mar. Tarcísio deu
destaque ao “sucesso do mês de abril”, tanto para a economia, quanto
para a confiança do Brasil no exterior.

COMISSÃO
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-

mento Rural da Câmara dos Deputados recebeu, a ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. A ministra apresentou as prio-
ridades do MAPA para o ano de 2021 e fez um balanço do que a pasta já fez
até os dias de hoje, durante o governo Bolsonaro. Em um discurso de
pouco mais de uma hora, Tereza Cristina explicou que a agricultura brasi-
leira trabalhou sem parar durante todo o período de pandemia.

INOVAÇÃO
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

(CNA), João Martins, participou, da cerimônia virtual de lançamento
da Unidade Mista de Pesquisa e Inovação (UMIPI-Cacau), que funci-
onará em Ilhéus (BA). A iniciativa é uma parceria entre a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Comissão Execu-
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para aplicar pesquisa e
conhecimento tecnológico para o desenvolvimento e fortalecimento
da produção de cacau no país.

ORGÂNICO
A equipe técnica da Embrapa registrou uma produtividade média

(t/ha) do abacaxi Pérola no cultivo orgânico irrigado superior ao re-
gistrado na produtividade média nacional da cultura. Um grande feito,
levando-se em consideração que no cultivo orgânico não é permitido
o uso de produtos químicos sintéticos, que facilitam a produção. A
Embrapa, em parceria com a Bioenergia Orgânicos, está na vanguarda
na elaboração de sistemas orgânicos de produção (SOP) de frutas no
País, importante frente de atuação na busca de uma agricultura mais
sustentável. Entre esses sistemas, está o de abacaxi.

ALERTA
De maio a agosto, meses anteriores à safra do pêssego no Rio

Grande do Sul, a equipe envolvida no Sistema de Alerta para a Mosca-
das-frutas irá elaborar boletins mensais com orientações aos produ-
tores da Região de Pelotas e da Serra Gaúcha. Os boletins extras serão
disponibilizados na primeira semana de cada mês, onde serão com-
partilhadas informações para a melhor condução dos pomares até o
período da colheita. A iniciativa é coordenada pela Embrapa Clima
Temperado (Pelotas, RS) e pela Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçal-
ves, RS), com apoio da Emater/RS-Ascar.

ESPANHA
O jornal espanhol, El Pais publicou que a Espanha está lançando

uma ofensiva diplomática para que a Europa volte a olhar para a Amé-
rica Latina. O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, soli-
citou à chefa da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que des-
bloqueie o acordo com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai) e acelere os pactos com o México e o Chile, como forma de
apresentar um sinal político de primeira magnitude diante da crescen-
te influência chinesa na região.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulistano do

bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República
Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em
2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna
semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do qua-
drinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br.   Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, disse  na segunda-
feira (10) não haver outro cami-
nho, se não a ciência, para lidar
com os problemas históricos que
o Brasil tem nas áreas sanitárias
e de saúde. A declaração foi feita
durante seminário online desti-
nado ao acompanhamento de pro-
jetos que têm apoio do governo
federal, visando atender às neces-
sidades das políticas públicas e
do Sistema Único de Saúde
(SUS). O seminário é fruto de
parceria entre os ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI) com o Ministério da
Saúde. A abertura contou com a
participação do ministro do
MCTI, Marcos Pontes.

“Todos vivemos há mais de
um ano impactados pela maior
emergência sanitária do mundo.
O Brasil se inclui pelas caracte-
rísticas de dimensões continen-
tais, pela heterogeneidade do

desenvolvimento socioeconô-
mico de nossa nação é pelas vi-
cissitudes crônicas que há no
sistema de saúde brasileiro”,
disse Queiroga ao abrir sua fala.

Queiroga defendeu que as
ações voltadas ao combate à pan-
demia devem ser orientadas a
partir do que diz a ciência, e que
parcerias entre universidades e
setor provado são relevantes no
sentido de impulsionar pesqui-
sas e inovação no país, a exem-
plo do que ocorre nos Estados
Unidos. “Já que somos um go-
verno liberal em relação à eco-
nomia e conservador em relação
aos costumes, não se cumplicia
com desvio de verbas públicas
que têm de ser alocadas, por
exemplo, na pesquisa. Então que-
remos que a iniciativa privada
também apoie a pesquisa”, dis-
se o ministro ao defender a par-
ticipação tanto da indústria na-
cional como estrangeira, no ce-

nário do fomento às pesquisas.
“Não há outro caminho, que

não a ciência, para que encontre-
mos as soluções para o enfren-
tamento de questões sanitárias e
de uma situação pandêmica
como essa. As respostas, quem
nos entregarão são os pesquisa-
dores. Temos de fortalecer nos-
so sistema de saúde. Não so-
mente na assistência à saúde,
mas sobre tudo na pesquisa, no
desenvolvimento do complexo
industrial da saúde, nas parce-
rias de desenvolvimento pro-
dutivo, para a transferência de
tecnologia, de forma a ofertar
ao sistema de saúde insumos
que tenham custo efetividade
compatível com as condições
do sistema de saúde do Brasil”,
acrescentou.

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos
Pontes, também ressaltou a im-
portância da ciência e da cola-

boração entre ministérios para
que o combate à pandemia tenha
sucesso. “A pandemia nos mos-
trou a necessidade da união e da
atuação forte da ciência. Temos
cientistas extremamente capaci-
tados que nos dão diretrizes des-
de fevereiro, antes portanto do
estabelecimento da pandemia no
país, por meio de RedeVírus”,
disse Pontes.

RedeVírus
A RedeVírus é uma mobili-

zação que vem sendo organiza-
da desde fevereiro de 2020 pelo
MCTI, que reúne especialistas
em virologia e imunologia para
traçar uma estratégia de pesqui-
sas, desenvolvimento e inova-
ção. A iniciativa conta com a par-
ticipação de universidades, uni-
dades de pesquisa, hospitais, la-
boratórios, em resposta à emer-
gência do novo coronavírus.
(Agencia Brasil)

Banco Central abre consultas
para saques e trocos via Pix

Até 9 de junho, correntistas
e clientes de todo o país pode-
rão apresentar sugestões para
que o Banco Central (BC) aper-
feiçoe dois novos serviços que
farão parte do Pix, sistema ins-
tantâneo de pagamentos em vi-
gor desde novembro do ano
passado. O BC abriu consulta
pública sobre o Pix Saque e o
Pix Troco.

Os dois serviços deverão
entrar em funcionamento no se-
gundo semestre, mas o BC
aguarda o resultado da resultado
da consulta pública para imple-
mentar melhorias ou mudanças.
No Pix Saque, o consumidor
poderá transferir o valor que de-
seja sacar para a conta de uma

loja e retirar o valor por dinhei-
ro. No Pix Troco, o consumidor
poderá pagar uma compra via Pix
com valor superior ao da mer-
cadoria ou do serviço e receber
a diferença em espécie.

Por enquanto, o BC propõe
um limite de saque de R$ 500
por dia, com quatro retiradas por
mês sem tarifas, seja no Pix Sa-
que ou no Pix Troco. A partir daí,
as instituições financeiras pode-
rão tarifar os saques subsequen-
tes. A regra, no entanto, poderá
mudar conforme as sugestões
recebidas na consulta pública.

Em relação ao Pix Saque, a
proposta do Banco Central con-
siste em que o cliente transfira
a quantia que deseja retirar para

a conta da loja por meio de um
código QR (versão avançada do
código de barras). Basta o usuá-
rio abrir o aplicativo do banco
no celular, apontar a câmera do
celular para o código QR em um
equipamento da loja para a tran-
sação ser autenticada no Pix e o
valor ser transferido.

Segundo o BC, os novos ser-
viços trarão mais praticidade
para os clientes e aumentarão a
competição no sistema financei-
ro. Bancos digitais (sem agên-
cia física e sem caixas eletrôni-
cos) poderão fechar parcerias
com lojas para oferecer saques
com custos mais atraentes.

Em cidades menores, sem
agências bancárias ou caixas ele-

trônicos, o próprio comércio se
encarregaria de cumprir o papel
de fornecer dinheiro em espé-
cie e movimentar a economia.
Para as lojas, as duas funciona-
lidades podem ser atraentes, ao
reduzir a quantidade de dinheiro
em caixa no fim do dia e dimi-
nuir a possibilidade de assaltos.

Caberá aos estabelecimen-
tos comerciais e às instituições
financeiras definir regras como
horários de funcionamento do
Pix Saque e do Pix Troco, exi-
gência de valores mínimos ou
imposição de condições como
retiradas em valores múltiplos
de R$ 10 e oferta simultânea dos
dois serviços ou de apenas um
deles.  (Agencia Brasil)

Campanha de vacinação contra gripe
termina 1ª fase com 8% imunizados

A Campanha de Vacinação
contra a Influenza de 2021 en-
cerra a sua 1ª fase hoje com 8%
do público-alvo vacinado. A ini-
ciativa tem o objetivo de imuni-
zar 79,4 milhões de pessoas em
todo o país. Mas em um mês
desde o seu início foram vaci-
nadas 7,6 milhões de pessoas.

A campanha começou no dia
12 de abril. A 1ª fase teve como
foco crianças entre 6 meses e 6
anos, povos indígenas, trabalha-
dores da área da saúde, gestan-
tes e mulheres puérperas (que
estão no período de até 45 dias
após o parto).

Foram distribuídas 27,3 mi-
lhões de doses aos estados. Fo-
ram imunizadas 5,5 milhões de
crianças na faixa etária indica-

da, 1,1 milhão de trabalhado-
res de saúde, 617,7 mil gestan-
tes, 120 mil indígenas e 114
mil puérperas.

Os estados com maiores
coberturas vacinais, conforme
o painel do Ministério da Saú-
de, são: Sergipe (11,5%), Ma-
ranhão (10,9%), Goiás
(10,5%), Mato Grosso do Sul
e Paraíba (10,4%).

O radialista aposentado Luis
Lima, que mora em Brasília, não
estava entre o público prioritá-
rio para a 1ª fase mas já se vaci-
nou. Ele tomou a tetravalente,
como faz a cada campanha há
vários anos para buscar a prote-
ção contra o vírus influenza.

“Desde que comecei a vaci-
nar há muito tempo, nunca mais

gripei. Aliás, aproveitei e ainda
me vacinei contra a pneumonia.
A vacinação é conhecimento a
favor da melhor condição do ser
humano”, diz Lima.

Próximas fases
A segunda etapa da Campa-

nha Nacional de Vacinação con-
tra a gripe influenza começa nes-
ta terça-feira (11) e prossegue
até o dia 8 de junho. Essa etapa
é destinada a idosos com mais
de 60 anos e professores. A ex-
pectativa do Ministério é que 33
milhões de pessoas sejam imu-
nizadas nessa fase.

A terceira fase, entre 9 de
junho e 9 de julho, abrangerá
cerca de 22 milhões de pesso-
as. Compõem esse público-alvo

integrantes das Forças Armadas,
de segurança e de salvamento;
pessoas com comorbidades,
condições clínicas especiais
ou com deficiência permanen-
te; caminhoneiros; trabalhado-
res de transporte coletivo ro-
doviário; trabalhadores portu-
ários; funcionários do sistema
de privação de liberdade; po-
pulação privada de liberdade; e
adolescentes em medidas soci-
oeducativas.

Covid-19
Pessoas que tomaram a pri-

meira ou a segunda dose da va-
cina contra a covid-19 devem
esperar pelo menos 14 dias para
tomar o imunizante contra a gri-
pe. (Agencia Brasil)

Governadores defendem aquisição
de mais vacinas para covid-19

As dificuldades financeiras
para o combate à pandemia de
covid-19 nos estados e muni-
cípios foram um dos destaques
trazidos pelos governadores do
Maranhão, Piauí e Mato Gros-
so do Sul na segunda-feira
(10), em audiência pública na
Comissão Temporária da Covid
do Senado. Os gestores pedi-
ram ajuda para aquisição de va-
cinas já que, segundo eles, a
imunização segue um ritmo
ainda bem menor do que o país
necessita.

Apesar do alívio na ocupa-
ção de leitos, de 90% para 46%
no Maranhão, o governador do
estado, Flávio Dino, destacou
que a preocupação maior hoje
é um “exaurimento dos recur-
sos financeiros” de estados e
municípios.

Dino defendeu que é preci-
so empenho na manutenção da
operacionalidade hospitalar
dos estados para a necessida-
de de enfrentar novos ciclos
epidemiológicos. Antes da
pandemia, ele lembrou que a
rede de saúde custava R$ 170
milhões por mês, hoje, o cus-
to mensal é de R$ 230 mi-
lhões. “IssoPorque nós ampli-
amos leitos, mais equipes, e
isso tudo impacta muito forte-
mente o custeio”, afirmou.

Selo verde
Na mesma audiência, o go-

vernador do Piauí, Wellington
Dias, que também coordena as
demandas ligadas à imunização
no Fórum Nacional de Gover-
nadores, disse que está preo-
cupado com as possíveis res-
trições adotadas (código ver-
de) pelos países que já alcan-
çaram o que se chama de imu-
nização em massa. Segundo
Dias, já são 11 países, entre
eles, Israel e Reino Unido, e
partir de junho, o número de
países com essa medida vai
crescer com Canadá, Estados
Unidos, México e países da
Europa.

Wellington Dias ressaltou
que outros países como Chi-
na e até vizinhos do Brasil
como Chile, Argentina e Bo-
lívia, com quem o país tem
uma intensa relação, estarão
na lista verde de países com
elevada imunização.

“E, do outro lado, o Brasil,
com baixa imunização. Isso vai
dar efeito na desigualdade, nas
relações entre os países. Ha-
verá seguramente um cuidado,
uma exigência maior de se al-
cançar um patamar de imuniza-
ção; não querem trazer para
dentro novas variantes, e isso
vai causar problemas”, adian-

tou.
O governador do Piauí tam-

bém defendeu que o Congres-
so Nacional ajude a intermedi-
ar o diálogo com as farmacêu-
ticas produtoras de vacinas,
como a Sinovac, Aztrazeneca e
Pfizer. A ideia é acelerar a che-
gada de doses ao país e avan-
çar nas etapas do Plano Nacio-
nal de Imunização.

“Vamos chegar no mês de
agosto com aproximadamente
70 a 80 milhões de pessoas va-
cinadas. O ideal é chegar com
130 milhões de pessoas vaci-
nadas. Vamos precisar encon-
trar, mais ou menos, 100 mi-
lhões de doses do que aquelas
que estão colocadas para que
possamos chegar pelo menos
próximo daqueles países do
primeiro time de vacinação”,
estimou.

Apoio diplomático
Os gestores que participam

de audiência pública hoje tam-
bém pediram apoio diplomáti-
co para liberação do IFA (in-
grediente farmacêutico ativo)
por países que detêm esse in-
sumo. Essas dificuldades tam-
bém foram destacadas pelo go-
vernador de Mato Grosso do
Sul, Reinaldo Azambuja. Para
ele, é preciso gastar energia

para diminuir a tensão com os
fornecedores do IFA, como a
China.

“É comprovado que, quan-
to mais a gente amplia as eta-
pas de vacinações, primeiro
começando com os mais ido-
sos, aqueles com comorbida-
des, a gente vê drasticamente a
diminuição das internações e,
principalmente, a gente vê
drasticamente caindo os óbitos
nessas faixas que já estão com
a vacina. Então, acho que a
grande luta, a grande energia
que a gente deveria despender
neste momento é a ampliação
das vacinas”, defendeu.

Único representante muni-
cipal na reunião, o prefeito de
Florianópolis, Gean Loureiro
(DEM), que preside o Consór-
cio Nacional de Vacinas das
Cidades Brasileiras, também
reforçou a necessidade de
avanço do Programa Nacio-
nal  de Imunização (PNI) ,
com a possibilidade de mu-
nicípios adquirirem direta-
mente as vacinas com as far-
macêuticas. Criado há pouco
mais de um mês, o consórcio
surgiu em razão das compli-
cações diplomáticas enfren-
tadas pelo Brasil para aqui-
sição de vacinas e insumos.
(Agencia Brasil)


