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Bolsonaro determina articulação
 extra no combate à covid-19

5 mil escolas estaduais podem
voltar às aulas presenciais em SP
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Mercado financeiro aumenta
projeção da inflação para 3,60%
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Vedacit Vôlei Guarulhos chega empolgada por vitória no fim
de semana
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Petrobras aumenta preço
 da gasolina em cerca de

8% nas refinarias
Página 3
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Comercial
Compra:   5,37
Venda:       5,37

Turismo
Compra:   5,31
Venda:       5,51

Compra:   6,47
Venda:       6,47

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Terça: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

A 96ª Corrida Internacional
de São Silvestre vai aumentar
os procedimentos para evitar
fraudes e proporcionar a me-
lhor experiência possível ao
corredor oficialmente inscri-
to. Clonagem, transferência de
inscrições a terceiros e parti-
cipações indevidas serão com-

96ª São Silvestre aumentará
procedimentos antifraude

batidas. A Prova será realiza-
da dia 11 de julho e está com
inscrições abertas no site
www.saosilvestre.com.br.

A organização alerta cor-
redores que se aproveitam
indevidamente do benefício
para a categoria 60+ (50% de
desconto).                 Página 8

Vedacit Vôlei Guarulhos
encara EMS Taubaté

Funvic em jogo atrasado
Vedacit Vôlei Guarulhos

(SP) e EMS Taubaté Funvic
(SP) entram em quadra nesta
terça-feira (9) em jogo isola-
do da Superliga Banco do Bra-
sil 20/21 masculina. As equi-
pes se enfrentam no ginásio da
Ponte Grande, em Guarulhos
(SP), em partida adiada da se-
gunda rodada do returno. O
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br)
transmite o duelo, às 19h.

Depois de conseguir sua
primeira vitória no returno
no último sábado, a equipe
de Guarulhos chega empol-
gada para o jogo desta terça-
feira.                         Página 8

O russo Mikhail
Shivlyakov é bicampeão
do Força Bruta e samba

em Cotia (SP)

Tiago Aparecido

A oitava edição do Força Bruta, evento do atletis-
mo de força (strongman), foi realizada na manhã de
domingo (7) em Cotia, na Grande São Paulo. Na busca
pelo bicampeonato da competição, o russo 
Mikhail Shivlyakov encontrou um adversário a altura
que lhe deu muito trabalho. O estoniano Rauno Reinla
até saiu na frente, mas foi superado pelo atleta da Rús-
sia no final. Representante do Brasil, o paulista Tiago
Aparecido terminou na quarta posição, enquanto o bo-
liviano Cristian Quiroga foi o terceiro colocado.

A primeira de três provas foi a medley, com o fa-
moso três em um. Em duelos homem contra homem,
os atletas iniciaram carregando a Corrente, com o peso
de 300 kg, por um espaço de 10 metros.       Página 8
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Alberto Otazú fez a volta mais rápida na tomada de tempos
e na corrida

Copa SP de Kart:  Equipe
Concept Light/No Fire mais

rápida da Pro 500 Light

A equipe Concept Light/No
Fire fez uma excelente estreia na
categoria Pro 500 da Copa São
Paulo de Kart, disputada em
1h20 no Kartódromo Granja Vi-
ana, em Cotia (SP). Utilizando o
novíssimo Concept Kart, a dupla
formada por Alberto Otazú (No
Fire Service/IMAB Metalúrgica/
Bianchi Automóveis/ Cardoso
Funilaria e Pintura/Speed Truck
/Rolley Ball) e Nelson Reple fez
sempre os melhores tempos da
classe light, venceu a segunda

bateria e está na quarta posição
do campeonato, a apenas dois
pontos da liderança.

“O Concept já mostrou
todo o seu potencial. Mesmo
em sua estreia e ainda sem qual-
quer desenvolvimento na cate-
goria, já mostrou que é um kart
rápido. Com os testes que já
programamos, estamos confi-
antes que alcançaremos resul-
tados muito mais consistentes
para brigar pelo título da Li-
ght”, acredita Otazú. Página 8
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Procuradores
alemães
acusam

ex-guarda de
campo de

concentração
Procuradores alemães acu-

saram um compatriota de 100
anos de ter sido cúmplice de
3.518 assassinatos cometidos
enquanto supostamente era
guarda do campo de concentra-
ção de Sachsenhausen durante
a segunda metade da Segunda
Guerra Mundial.

De acordo com a televi-
são pública NDR, o suspei-
to, que hoje mora em Bran-
denburgo, estado do nordes-
te da Alemanha, é acusado de
contribuição “material e in-
tencional” nos assassinatos
no campo, onde 100 mil pes-
soas morreram.        Página 3

Equipes
buscam 200

desaparecidos
após

rompimento
de geleira
 na Índia

Socorristas indianos man-
tinham as buscas, na segunda-
feira (8), por mais de 200 pes-
soas desaparecidas depois que
parte de uma geleira remota
do Himalaia se rompeu, des-
truindo pontes, rompendo re-
presas e lançando uma torren-
te de água, pedras e entulho de
construção pelo vale de uma
montanha.

O desastre de domingo (7)
logo abaixo do pico Nanda
Devi, o segundo mais alto da
Índia, varreu a pequena hidre-
létrica de Rishiganga que esta-
va em construção e danificou
uma usina maior rio abaixo,
sendo construída pela empre-
sa estatal NTPC.          Página 3
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A Petrobras anunciou na se-
gunda-feira (8) um aumento de
cerca de 8% no preço da gaso-
lina a ser vendido pelas refina-
rias para as distribuidoras. Com

isso, o preço médio do litro do
combustível subiu R$ 0,17 e
passará a ser de R$ 2,25 a partir
desta terça-feira (9).

Já o óleo diesel aumentou

cerca de 6% (R$ 0,13 por li-
tro) e passará a custar R$ 2,24
também a partir desta terça-
feira (9).

O GLP (gás liquefeito de pe-
tróleo), o gás de botijão, tam-
bém terá aumento no preço: cer-
ca de 5% (R$ 0,14 por kg). Com
o reajuste do preço, o gás de
botijão passará a custar 2,91 por
kg (ou R$ 37,79 por 13 kg).

“Importante ressaltar que os
valores praticados nas refinari-
as pela Petrobras são diferentes
dos percebidos pelo consumi-
dor final no varejo. Até chegar
ao consumidor , são acrescidos
tributos federais e estaduais,
custos para aquisição e mistura
obrigatória de biocombustíveis
pelas distribuidoras, no caso da
gasolina e do diesel, além dos
custos e margens das companhi-
as distribuidoras e dos revende-
dores de combustíveis”, infor-
ma nota divulgada pela empre-
sa. (Agencia Brasil)

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
de 3,53% para 3,60%. A es-
timativa está no boletim
Focus de segunda-feira (8),
pesquisa divulgada semanal-
mente, em Brasília, pelo Ban-
co Central (BC), com a proje-
ção para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2022, a estimativa de

inflação é de 3,49%. Tanto
para 2023 como para 2024 as
previsões são de 3,25%.

O cálculo para 2021 está
abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC.
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com in-
tervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite
inferior é 2,25% e o superior,
5,25%.                     Página 3
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Em 2020, índice de satisfação
de consumidores de energia

fica em 75%

Estado inicia oferta de
 R$ 100 milhões em crédito

para pequenos negócios

Página 4

Participantes do Enem digital
podem pedir reaplicação

Candidatos que não puderam
participar do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) digi-
tal por estarem com sintomas
de covid-19 ou de outra doen-
ça infectocontagiosa e aqueles
que não conseguiram fazer as

provas por problemas logísti-
cos podem, a partir da segun-
da-feira (8), pedir, na Página do
Participante, para participar da
reaplicação do Enem. O prazo
para que isso seja feito vai até
o próximo dia 12.        Página 4

CGU pretende retomar
acordos

 de leniência em 2021
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Mais de 5 mil escolas da
rede estadual de ensino no es-
tado de São Paulo poderão vol-
tar a ter aulas presenciais a par-
tir desta segunda-feira, (8). O
governo estadual passou a clas-
sificar a educação como servi-
ço essencial e, com isso, a
abertura das unidades escola-
res poderá ocorrer mesmo nas
fases mais restritivas do Plano
São Paulo. 

“A decisão é baseada em
experiências internacionais
para garantir a segurança dos
alunos e professores, bem
como o desenvolvimento cog-
nitivo e socioemocional das

crianças e adolescentes”, des-
tacou a Secretaria de Educação
do Estado em nota.

Cada unidade poderá defi-
nir como fará o rodízio de alu-
nos e suas atividades presenci-
ais e remotas. “Por isso é im-
portante que pais, responsáveis
ou alunos maiores de 18 anos
entrem em contato com a sua
escola para saber os dias e ho-
rários em que poderão ir pre-
sencialmente à unidade”, res-
saltou a secretaria.

Para as localidades que es-
tiverem classificadas na fase
vermelha ou laranja, a presen-
ça dos alunos é limitada a até

35% do número de estudan-
tes matriculados; na fase ama-
rela, a presença é limitada a
até 70%; já na fase verde, é
admitida a presença de até
100% do número de alunos
matriculados.

 “A volta às aulas presenci-
as está condicionada as deter-
minações locais das prefeitu-
ras. Mesmo nos municípios au-
torizados, a presença dos alu-
nos nas escolas não é obrigató-
ria nas regiões que estejam na
fase vermelha ou laranja do Pla-
no São Paulo, mas as escolas
poderão permanecer abertas e
com atividades nessas etapas”.

De acordo com o governo,

os estudantes pertencentes ao
grupo de risco para a covid-19
que apresentem atestado médi-
co poderão participar das ati-
vidades escolares exclusiva-
mente por meios remotos.

Greve de professores
Os professores da rede pú-

blica de ensino do estado de-
cidiram fazer greve nas aulas
presenciais a partir desta se-
gunda-feira. Segundo o Sindi-
cato dos Professores do Ensi-
no Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp), os profissi-
onais vão trabalhar normal-
mente, mas de forma remota.

A presidente do sindicato,

Isabel Noronha, disse que a pa-
ralisação é uma greve sanitária,
contra a volta das aulas em
meio à pandemia de covid-19.
“Não há condições para um re-
torno seguro. As escolas não
apresentam a mínima infraes-
trutura. Recebemos, a todo
momento, fotos e vídeos de
professores mostrando banhei-
ros quebrados, lixo acumulado,
goteiras, álcool em gel venci-
do. E tudo isso já está causan-
do consequências graves”.

Em nota, a Secretaria de
Educação afirmou que a para-
lisação faz parte de uma agen-
da político-partidária, e que “o
sindicato ainda se esquece de

contabilizar os riscos diversos
atrelados ao atraso educacio-
nal e à saúde emocional e men-
tal das milhares de crianças e
adolescentes”.

“A retomada das aulas é pau-
tada em medidas de contenção
da epidemia, obedecendo aos
critérios de segurança estabe-
lecidos pelo Centro de Con-
tingência do Coronavírus, em-
basada em experiências inter-
nacionais e nacionais. Estudan-
tes e profissionais com doen-
ças crônicas ou fatores de ris-
co devem permanecer em casa,
cumprindo atividades remo-
tas”, destacou em nota. (Agên-
cia Brasil)

Estado inicia oferta de R$ 100 milhões
em crédito para pequenos negócios

O Governador João Doria
confirmou na segunda (8) o
início da liberação de R$ 100
milhões via Desenvolve SP,
com recursos próprios, em
crédito para capital de giro des-
tinado a micro e pequenos
empreendimentos de qualquer
região do estado.

O banco do Governo do
Estado já está recebendo ca-
dastros e fazendo a liberação
dos empréstimos em condi-
ções especiais para apoio a
pequenos negócios afetados
pela pandemia.

“O objetivo do Governo de
São Paulo é reduzir os impactos

econômicos causados pela pan-
demia. E a oferta de capital de
giro a juros baixos ajuda e con-
tribui para que micro e peque-
nas empresas tenha condições
de superar esse período difícil
da economia brasileira”, afir-
mou Doria.

“Lembro que o Desenvolve
SP já injetou, no ano passado,
R$ 1,8 bilhão na economia de
São Paulo para apoiar o micro
e pequeno empreendedor. No
total, foram 3.583 empresas
beneficiadas”, acrescentou o
Governador.

A linha de crédito é total-
mente digital, com solicitações

100% online no site
www.desenvolvesp.com.br. As
solicitações podem ser feitas
por micro ou pequenas empre-
sas com faturamento anual de até
R$ 4,8 milhões.

A captação de capital de giro
tem taxa mensal de 0,8% mais a
Selic (taxa básica da economia
brasileira) estipulada pelo Ban-
co Central. O Desenvolve SP
estendeu o prazo máximo de ca-
rência para 12 meses, com 60
parcelas mensais para quitação
do empréstimo.

A oferta de crédito extra na
economia estadual beneficia
principalmente empreendimen-

tos que não conseguem acesso
a outras modalidades de finan-
ciamento devido às garantias
exigidas no mercado bancário,
como aval de terceiros ou bens
para alienação.

O Desenvolve SP oferece
duas opções: o Fundo Garanti-
dor de Investimentos – FGI e o
Fundo de Aval – FDA, criado
pelo Governo de São Paulo, com
recursos próprios, no início da
pandemia. O banco vai permitir
que o empreendedor escolha
entre o faturamento de 2019 e o
de 2020 na negociação do em-
préstimo, o que dá mais flexibi-
lidade ao serviço.

Fundação Pró-Sangue atualiza prazos de
doação de sangue para vacinas contra a Covid-19

Enquanto a vacinação contra
Covid-19 é ampliada no territó-
rio paulista, a Fundação Pró-San-
gue segue incentivando as pes-
soas a doarem sangue antes de
serem imunizadas. Isso porque
as vacinas constituem um impe-
dimento temporário à doação de
sangue.

No dia 23 de janeiro, o Mi-
nistério da Saúde divulgou Infor-
me Técnico atualizando os pra-
zos de doação de sangue para os
candidatos que foram imuniza-

dos contra a Covid-19. De acor-
do com o documento, o tempo
de inaptidão para as pessoas que
receberam a vacina é:

48 horas após cada dose da
Coronavac (vacina da Sinovac/
Butantan); e  7 dias após cada
dose da Oxford (vacina da Astra-
Zeneca/Fiocruz).

Seguindo as diretrizes técni-
cas da pasta, a Pró-Sangue já in-
cluiu os novos critérios de doa-
ção no protocolo de triagem dos
candidatos.

Nunca é demais reforçar que
a doação de sangue continua sen-
do segura e não contraindica a
vacinação. De qualquer modo, é
importante que as pessoas este-
jam cientes sobre os períodos de
restrição após a imunização.
Nesse sentido, a Pró-Sangue ori-
enta que as pessoas venham doar
antes de se vacinar.

Devido à pandemia e as fé-
rias de início do ano, houve
uma diminuição do número
de doadores nos postos de

coleta. Mas a doação de san-
gue não pode parar. Os hos-
pitais e clínicas diariamente
precisam de sangue para trata-
mento de pacientes.

A Pró-Sangue adotou medi-
das de segurança aos candidatos
durante a pandemia. Para evitar
aglomerações, foi implantado
um sistema de agendamento on-
line (clique aqui), protocolos de
distanciamento social e disponi-
bilização de álcool gel nos pos-
tos de coleta.

SP vai testar redução de contágio por coronavírus
com vacinação em massa em Serrana

O Governador João Doria
anunciou na segunda-feira (8)
que o Instituto Butantan vai pro-
mover, a partir de 17 de feve-
reiro, uma megaoperação iné-
dita de vacinação em massa
para testar a redução do contá-
gio pelo novo coronavírus em
uma população. A ação ocorre-
rá no município de Serrana,
onde todos os cerca de 30 mil
moradores com idade acima de
18 anos receberão a vacina de-
senvolvida pelo Butantan em
parceria com a biofarmacêutica
Sinovac.

 “A vacina do Butantan será
testada na cidade de Serrana, no
interior do Estado de São Pau-
lo, para provar que, além de efi-
caz e segura, também pode re-

duzir o contágio”, disse Doria.
Com a iniciativa, que tem

caráter de pesquisa clínica, será
possível estudar a eficiência da
vacina na diminuição da trans-
missibilidade do vírus. A eficá-
cia e a segurança do imunizante
já foram comprovadas por meio
de testes de fase 3 com 12,5 mil
voluntários em 16 centros de
pesquisa brasileiros.

O município de Serrana foi
escolhido para sediar o projeto
por apresentar alto índice de pre-
valência de infecções, entre ou-
tros fatores. O objetivo será es-
tudar o impacto epidemiológico
da vacinação no conjunto da po-
pulação adulta, sob o ponto de
vista de contenção da pandemia.

A vacina será aplicada medi-

ante participação voluntária dos
habitantes, com intervalo de
quatro semanas entre as doses.
Para isso a cidade foi dividida
em 25 subáreas que formarão
quatro grandes grupos popula-
cionais – denominados clus-
ters -, cada qual identificado
com uma cor distinta – verde,
amarelo, azul e branco.

As pessoas deverão compa-
recer para receber o imunizante
em datas previamente agendadas.
O estudo fará as comparações
entre os clusters, antes e depois
da vacinação. As datas de início
do vacinação de cada um dos
grandes grupos populacionais
serão 17 e 24 de fevereiro e 3 e
10 de março. Haverá oito locais
de aplicação das doses.

Somente moradores de Ser-
rana poderão participar da pes-
quisa clínica. O Butantan já pos-
sui boa parte dos cadastros das
pessoas, feitos por meio de um
censo de saúde. Menores de 18
anos, mulheres grávidas ou ama-
mentando e quem teve febre nas
72 horas anteriores não recebe-
rão a vacina.

“Trata-se de mais um passo
importante que damos para ter-
mos novas respostas sobre a
vacinação. Esse projeto sem
dúvida servirá de exemplo para
o mundo para avaliar a eficiên-
cia da imunização em massa na
redução da transmissibilidade
do coronavírus”, afirma o Di-
retor do Instituto Butantan,
Dimas Covas.

Tem início a vacinação em sistema
drive-thru para idosos a partir de 90 anos

O Governador João Doria
acompanhou na segunda-feira
(8) o início da vacinação em sis-
tema drive-thru para idosos a
partir de 90 anos no Estádio do
Pacaembu. Em ação conjunta
com a Prefeitura de São Paulo,
foram criados cinco pontos para
garantir conforto e rapidez para
a imunização contra a COVID-
19 desta população.

 “Há também vários pontos
de drive-thru no interior do Es-
tado de São Paulo. O Governo
do Estado estimulou que outras
Prefeituras adotassem o mesmo
procedimento para agilizar e
melhorar a segurança das pesso-
as com mais de 90 anos. Isso vai
se repetir também para as pes-
soas com mais de 85 anos a par-

tir do próximo dia 15, igualmen-
te em drive-thru”, disse Doria.

Uma das primeiras vacinadas
da manhã foi Lea Thereza Lem-
bo Villas Boas, de 92 anos. A
idosa, que faz fisioterapia co-
munitária na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Vila Anastácio
por ter dificuldade para andar,
aproveitou o conforto de não
precisar sair do carro para rece-
ber a imunização.

Os amigos Leda Baucas Lou-
ghi, de 90 anos, e Romeo Gova-
to, de 94, chegaram no mesmo
veículo no drive-thru do Estádio
do Pacaembu. Com a vacina, vão
poder retomar hobbies como
dançar e fazer ginástica.

Na capital, os postos de va-
cinação em sistema drive-thru

estão localizados no Estádio do
Pacaembu, na Arena Corinthians,
no Autódromo de Interlagos, no
Anhembi e na Igreja Boas No-
vas, na Vila Prudente. Além des-
tes locais, a Prefeitura de São
Paulo vai garantir a vacinação
dos idosos em uma rede de 468
Unidades Básicas de Saúde es-
palhadas em todas as regiões da
cidade e em três Centros-Esco-
las do município.

O horário de funcionamento
nos drive-thrus será das 8h às
17h. Já nas UBSs, a vacinação
será realizada das 7h às 19h.

Pré-cadastro no site “Va-
cina Já”

O pré-cadastramento na
campanha de vacinação contra a

COVID-19 no site “Vacina Já”
(www.vacinaja.sp.gov.br) eco-
nomiza 90% no tempo de aten-
dimento para imunização: leva
cerca de 1 minuto para quem
preencheu o formulário. Pre-
sencialmente, em média, a co-
leta de informações leva cerca
de 10 minutos.

A ferramenta ajuda a agilizar
o atendimento e a evitar aglome-
rações. Não é um agendamento
e o uso não é obrigatório para
receber a vacina, mas utilizá-la
contribui para melhorar a dinâ-
mica dos serviços e a rotina do
próprio cidadão. O pré-cadastro
pode ser feito por familiares de
idosos ou de qualquer pessoa
que participe dos públicos pre-
vistos na campanha.

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

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Inter-
net desde 1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência
das liberdades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal  ...  Email
cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Presidente Bolsonaro voltou a dizer que pode ir pro PATRIO-

TA (ex-PEN), no qual estão o reeleito vereador Holiday e o advo-
gado e agora vereador Rubinho Nunes (ambos MBL). A pergunta
da hora continua : se acontecer, os ex-Bolsonaristas podem dei-
xar a legenda ?

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
O fato do vice-prefeito de São Paulo ser o vereador - históri-

co no MDB - Ricardo Nunes, ficou ainda mais importante na
medida que o DEM (ex-PFL) pode perder o vice-governador
Rodrigo Garcia pro PSDB do governador e candidato Presiden-
cial 2022 Doria (PSDB liberal de centro)

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Agora que o Presidente Bolsonaro anuncia que pode ir pro

PATRIOTA (ex-PEN), do ex-deputado na ALESP e dono nacional
Barroso, o deputado Arthur (expulso do DEM) e filiado que dis-
putou a prefeitura paulistana pela legenda 51 pode deixar a legen-
da pra candidatura  em 2022 ?

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
O governador Doria (PSDB liberal de centro) quer abrigar os

2 Rodrigos (Garcia seu vice e o deputado federal Maia - ambos
no DEM ex-PFL). Com isso, o MDB do ex-Presidente Temer já
sonha ser ter a vice na chapa Presidencial do Doria em 2022. Foi
assim com José Serra em 2002

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Ou um deputado federal, ou um senador do MDB do ex-Pre-

sidente Temer do Nordeste podem ser escalados pra ser vice numa
chapa Presidencial 2022 com o governador Doria (PSDB liberal
de centro) na cabeça da chapa. Em 2002, a deputada federal Ca-
mata (ES) foi do José Serra

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Ainda triste pela eliminação do seu Palmeiras (da final do

mundial de clubes), Bolsonaro insistiu que pode ir pro partido
PATRIOTA (ex-PEN), do ex-deputado na ALESP Barroso. Vale
lembrar que em 2018 o candidato chegou a anunciar que tinha se
filiado ao 51, mas acabou no 17 do PSL

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Uma coisa foi o Moro (Justiça Federal) e o Dallagnol (Mi-

nistério Público) terem sido engolidos pela vaidade política. Outra
coisa é o Supremo querer invalidar - supostas provas ilegais de
hackers - as provas dos crimes de corrupções e lavagem do di-
nheiro roubado do Estado brasileiro

.
HISTÓRIAS (BRASIL)
Quando Bolsonaro insiste em continuar tendo certas atitudes

que à 1ª vista podem parecer contraproducentes pra que consiga
sua reeleição, ele tá fazendo o que os ousados costumam fazer
desde uma 1ª vitória, confiando que terão uma 2ª vitória por man-
terem seus discursos ...
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Procuradores
alemães acusam

ex-guarda de campo
de concentração

Procuradores alemães acusaram um compatriota de 100 anos
de ter sido cúmplice de 3.518 assassinatos cometidos enquanto
supostamente era guarda do campo de concentração de Sachse-
nhausen durante a segunda metade da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a televisão pública NDR, o suspeito, que hoje
mora em Brandenburgo, estado do nordeste da Alemanha, é acu-
sado de contribuição “material e intencional” nos assassinatos
no campo, onde 100 mil pessoas morreram.

Em anos recentes, procuradores apresentaram acusações
contra vários ex-supervisores de campos de concentração ido-
sos, aproveitando a última oportunidade de fazer justiça pelos
milhões assassinados em muitos campos da Alemanha nazista,
entre eles judeus, ciganos, gays e prisioneiros políticos.

No ano passado, Bruno D., de 93 anos, foi condenado por ter
sido cúmplice de assassinato, e na semana passada procuradores
acusaram Irmgard F., secretária de 95 anos do campo de Stut-
thof, de ser cúmplice de 10 mil assassinatos.

A NDR noticiou que o suspeito supostamente trabalhou em
Sachsenhausen entre 1942 e 1945.

O campo, montado perto de Berlim em 1936, ficou conheci-
do devido aos experimentos iniciais de assassinatos de detentos
com gás, um ensaio para os assassinatos de milhões nas câmaras
de gás de Auschwitz.

Procuradores e autoridades judiciais de Neuruppin, onde as
acusações foram apresentadas, não responderam de imediato a
pedidos de comentário. (Agencia Brasil)

Equipes buscam 200
desaparecidos após

rompimento de
geleira na Índia

Socorristas indianos mantinham as buscas, na segunda-feira
(8), por mais de 200 pessoas desaparecidas depois que parte de
uma geleira remota do Himalaia se rompeu, destruindo pontes,
rompendo represas e lançando uma torrente de água, pedras e
entulho de construção pelo vale de uma montanha.

O desastre de domingo (7) logo abaixo do pico Nanda Devi,
o segundo mais alto da Índia, varreu a pequena hidrelétrica de
Rishiganga que estava em construção e danificou uma usina mai-
or rio abaixo, sendo construída pela empresa estatal NTPC.

Até o momento, 18 corpos foram recuperados, disseram as
autoridades.

A maioria dos desaparecidos é de pessoas que trabalhavam
nos dois projetos, parte dos muitos que o governo vem constru-
indo nas montanhas do Estado de Uttarakhand como parte de um
esforço de desenvolvimento econômico.

“No momento, cerca de 203 pessoas estão desaparecidas”,
disse o ministro-chefe do Estado, Trivendra Singh Rawat.

Mohd Farooq Azam, professor assistente de glaciologia e
hidrologia do Instituto Indiano de Tecnologia em Indore, disse
que uma geleira suspensa se rompeu.

“Nossa hipótese atual é que a água acumulada e presa nos
detritos-neve abaixo da geleira foi liberada quando a massa de
rocha da geleira caiu”, disse.

Vídeos nas redes sociais mostraram água passando por uma
pequena barragem, levando equipamentos de construção e der-
rubando pequenas pontes.

“Tudo foi varrido, pessoas, gado e árvores”, disse Sangram
Singh Rawat, ex-membro do conselho da vila de Raini, próxima
do projeto Rishiganga.

Especialistas disseram que nevou forte na semana passada na
área de Nanda Devi e é possível que parte da neve tenha começa-
do a derreter e possa ter causado uma avalanche.

As equipes de resgate estavam concentradas na perfuração
de um túnel de 2,5 quilômetros de comprimento no local do pro-
jeto hidrelétrico Tapovan Vishnugad, que a NTPC estava cons-
truindo 5 quilômetros rio abaixo, onde cerca de 30 trabalhado-
res estavam presos. (Agencia Brasil)

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA - a inflação oficial do
país) deste ano subiu de 3,53%
para 3,60%. A estimativa está no
boletim Focus de segunda-feira
(8), pesquisa divulgada semanal-
mente, em Brasília, pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.

Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,49%. Tanto para
2023 como para 2024 as previ-
sões são de 3,25%.

O cálculo para 2021 está
abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 3,75%

para este ano, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,25% e
o superior, 5,25%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 2% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro, a
expectativa é que a Selic encerre
2021 em 3,50% ao ano. Para o
fim de 2022, a estimativa é que a
taxa básica fique nesse mesmo
patamar. E para o fim de 2023 e
2024, a previsão é 6% ao ano.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Entretanto, os ban-
cos consideram outros fatores
na hora de definir os juros co-
brados dos consumidores, como
risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.

Quando o Copom reduz a Se-
lic, a tendência é que o crédito fi-
que mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, reduzin-
do o controle da inflação e esti-
mulando a atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras

consultadas pelo BC reduzi-
ram a projeção para o cres-
cimento da economia brasi-
leira este ano de 3,50% para
3,47%. Para o próximo ano,
a expectativa para Produto
Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país -  é de
cresc imento  de  2 ,50%,  a
mesma previsão há 146 se-
manas  consecut ivas .  Em
2023 e 2024, o mercado finan-
ceiro também continua projetan-
do expansão do PIB em 2,50%.

A expectativa para a cotação
do dólar permanece em R$ 5,01,
ao final deste ano. Para o fim de
2022, a previsão é que a moeda
americana fique em R$ 5. (Agen-
cia Brasil)

Em 2020, índice de satisfação de
consumidores de energia fica em 75%

Em 2020, o índice de satis-
fação dos consumidores resi-
denciais de energia elétrica fi-
cou em 74,9%. O percentual,
divulgado  na segunda-feira (8)
pela Associação Brasileira de
Distribuidores de Energias Elé-
trica (Abradee), foi superior ao
registrado e 2019, quando a sa-
tisfação dos consumidores ficou
em 70,3%.

No total, foram ouvidas 23,6
mil pessoas em 856 municípios
de todas as regiões do país. En-
tre as regiões, a Sul foi a que
apresentou o maior índice de
satisfação, com 82,1% no Índi-
ce de Satisfação da Qualidade
Percebida (ISQP), resultado aci-
ma do apurado em 2019 quando
o índice atingiu os 78% de sa-
tisfação.

Em seguida aparece a Região
Sudeste com 75,1% de satisfa-
ção, contra 71,2% registrado no
ano anterior. Já na Região Nor-
deste, o índice de satisfação fi-
cou ligeiramente abaixo do ve-
rificado no Sudeste, com 74,7%,
em 2020, contra 69,1% apura-
do em 2019. O Norte e Centro-
Oeste aparecem com satisfação
de 67%, acima dos 62,1% regis-

trados em 2019.
A pesquisa mede a satisfação

dos consumidores em indicado-
res do serviço, a exemplo do
fornecimento de energia sem in-
terrupção, quantidade de vezes e
tempo da falta de luz, avisar an-
tecipadamente sobre um desli-
gamento programado de energia,
prazo de recebimento da conta
de luz, entre outros.

Conta de luz é item melhor
avaliado

A conta de luz permanece
como o item melhor avaliado,
com 83,7% de satisfação. O re-
sultado é maior do que o verifi-
cado no ano de 2019 quando
76,1% disseram estar satisfei-
tos. Na avaliação, contam itens
como o prazo entre recebimen-
to e data de vencimento, conta
sem erros de informação e dis-
ponibilidade de locais para pa-
gamentos.

Em seguida, ficou o forne-
cimento de energia, que apre-
sentou índice de satisfação de
78,1%, contra o 71,8% registra-
do em 2019. Segundo a pesqui-
sa, os indicadores que medem a
quantidade de horas e o número

de vezes em que um consumidor
ficou sem energia apresentaram
uma redução na comparação
com 2019.

Em 2020, o indicador de
Duração Equivalente de Inter-
rupção por Unidade Consumido-
ra (DEC) registrou que os con-
sumidores ficaram em média
12,8 horas sem energia, contra
13,2 horas no ano de 2019. Já o
indicador de Frequência Equiva-
lente de Interrupção por Unida-
de Consumidora (FEC), fechou
2020 com uma média de 6,6 in-
terrupções de energia, contra
7,1, em 2019.

Comunicação com empre-
sas é o pior

Já entre os motivos de insa-
tisfação registrados na pesquisa,
o principal ficou por conta de
problemas na comunicação com
as empresas, a exemplo da in-
formação sobre cortes de ener-
gia programados, orientações
para o uso adequado de energia,
entre outros. Do total de entre-
vistados, 62,6% disseram estar
satisfeitos com as informações
prestadas pelas distribuidoras.

Os índices mostram ainda

que houve um aumento no per-
centual de participação dos gas-
tos com energia elétrica na ren-
da familiar nas regiões Nordes-
te (de 6,9% para 7,2%) e Norte/
Centro-Oeste, passando (de
7,9% para 8,3%).

Já nas regiões Sul e Sudeste,
houve redução. Na Região Sul,
o percentual de participação dos
gastos com energia elétrica na
renda familiar passou de 6,8%
para 6% e na Região Sudeste de
6,7% para 6,5%

De acordo com o presidente
da Abradee, Marcos Madureira,
o resultado reflete, de modo ge-
ral, um crescimento na satisfa-
ção dos consumidores durante a
pandemia do novo coronavírus.

“A pesquisa apontou que, du-
rante a pandemia da covid-19,
em que as pessoas tiveram de se
manter mais em casa em fun-
ção do isolamento social, e as
distribuidoras remanejaram
seus serviços para atender às
recomendações sanitárias, a
população percebeu que foi
bem atendida e que não ficou
descoberta nesse período tão
delicado na vida de todos”, dis-
se. (Agencia Brasil)

A Petrobras concluiu as ne-
gociações com a Mubadala Ca-
pital para vender sua refinaria
baiana Landulpho Alves
(RLAM). A empresa dos Emira-
dos Árabes Unidos, que atua no
Brasil desde 2011, ofereceu
US$ 1,65 bilhão (cerca de R$
8,9 bilhões) pelo parque de re-
fino e seus ativos logísticos. A
assinatura do contrato, no entan-
to, está sujeita à aprovação pe-
los órgãos fiscalizadores.

Já o processo de venda da
Refinaria Presidente Getúlio
Vargas (Repar), no Paraná, não
foi concluído, uma vez que as

Petrobras aceita oferta
de US$ 1,65 bi por
refinaria na Bahia

ofertas apresentadas não foram
consideradas suficientes pela
Petrobras. Por isso, haverá um
novo processo.

A Petrobras ainda espera
concluir as vendas das refinari-
as Alberto Pasqualini (Refap),
no Rio Grande do Sul; Isaac Sa-
bbá (Reman), no Amazonas;
Abreu e Lima (RNEST), em Per-
nambuco; Gabriel Passos (Re-
gap), em Minas Gerais; da Lu-
brificantes e Derivados de Pe-
tróleo do Nordeste (Lubnor), no
Ceará; e da Unidade de Industri-
alização do Xisto (SIX), no Pa-
raná. (Agencia Brasil)

Dieese: custo da cesta básica
sobe em janeiro em 13 capitais

O preço da cesta básica au-
mentou em janeiro em 13 das 17
capitais brasileiras que são ana-
lisadas na Pesquisa Nacional da
Cesta Básica de Alimentos, rea-
lizada mensalmente pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese).

A maior alta foi registrada
em Florianópolis (5,82%), se-
guida por Belo Horizonte
(4,17%) e Vitória (4,05%). Por

outro lado, ela apresentou que-
da em quatro capitais nordesti-
nas: Natal (-0,94%), João Pes-
soa (-0,70%), Aracaju (-0,51%)
e Fortaleza (-0,37%).

A capital que teve a cesta bá-
sica mais cara do país, no mês
de janeiro, foi São Paulo. O
custo médio dos produtos que
compõem a cesta básica, na
capital paulista, foi estimado
em R$ 654,15, alta de 3,59%
na comparação com dezem-

bro do ano passado. Em 12
meses, o valor do conjunto de
alimentos subiu 26,40% em
São Paulo.

Com base  no preço da
cesta básica de São Paulo, a
mais cara observada pela pes-
quisa, o Dieese estimou que
o salário mínimo necessário
para suprir as despesas de um
trabalhador e da família dele
com alimentação, moradia,
saúde, educação, vestuário,

higiene, transporte, lazer e
prev idênc ia ,  se r ia  de  R$
5.495,52, o que correspon-
de a 5 vezes o valor do salá-
rio mínimo já reajustado, de
R$ 1.100, 00.

Em 11 das 17 capitais anali-
sadas pela pesquisa, a cesta bá-
sica custa mais da metade do sa-
lário mínimo atual. As exceções
são Belém, Salvador, Recife,
João Pessoa, Natal e Aracaju.
(Agencia Brasil)

Portos de Paranaguá e Antonina têm
alta na movimentação em janeiro

A movimentação mensal de
janeiro fechou com alta de 4%
nos portos de Paranaguá e Anto-
nina. No mês, as importações e
exportações chegaram a
3.599.435 toneladas de cargas.
Nos mesmos 31 dias, no ano
passado, foram registradas
3.446.228 toneladas.

“Apesar de toda a chuva que
tivemos em janeiro, o que acaba
impactando em algumas opera-
ções, nos períodos de estiagem
os operadores conseguiram au-
mentar a produtividade, gerando
bons resultados, principalmente
nos segmentos de carga geral e
granéis líquidos, que sustenta-
ram a alta”, afirma Luiz Fernan-
do Garcia, diretor-presidente da
Portos do Paraná.

De carga geral, 1.027.598 de
toneladas de cargas foram mo-
vimentadas no último mês de ja-
neiro. O volume é 12% maior
que as 915.861 toneladas de ja-
neiro de 2020. Já de graneis lí-
quidos, este ano, foram 664.225
toneladas, entre importação e
exportação. No mesmo período,
no ano passado, foram 610.370
toneladas. A alta registrada, no
segmento, é de 9%.

Sobre a movimentação do

primeiro mês de 2021, Garcia
explica que o segmento mais
impactado pelas paralisações
com a chuva é o dos graneis só-
lidos, que registrou, de fato, leve
queda. Comparando janeiro des-
te ano, quando foram movimen-
tadas 1.907.613 toneladas de
graneis, nos dois sentidos, a ja-
neiro de 2020, com 1.919.997
milhões de toneladas, a variação
foi de -1%.

“Com a entrada da nova safra,
já a partir do final deste mês de
fevereiro, certamente o segmen-
to já volta a crescer por que a co-
mercialização segue aquecida,
com boa parte dos contratos já
fechados”, comenta o presidente.

A soja, que em janeiro de
2020 movimentou 320.182 to-
neladas, este ano, no mês, regis-
trou 30 mil. “Esse era só um sal-
do que ainda tinha disponível,
depois da alta que manteve du-
rante todo o ano passado”, diz
Luiz Fernando Garcia.

Sozinho, o Porto de Antoni-
na movimentou 43.766 tonela-
das em janeiro deste ano. O vo-
lume é 21% maior que as 36.245
registradas em 2020. O princi-
pal produto movimentado por lá
foi o açúcar (saca). Deste,

31.057 toneladas foram expor-
tadas em janeiro. No ano passa-
do, não houve exportação do pro-
duto por lá. O outro produto
movimentado pelo terminal de
Antonina é o fertilizante (impor-
tação). Deste, foram 12.709 to-
neladas importadas em janeiro,
este ano.

 A alta na movimentação do
açúcar também se apresenta no
fechamento do Porto de Parana-
guá. Pelos terminais de Parana-
guá 329.372 toneladas de açú-
car, em saca e a granel, foram
exportadas em janeiro deste ano.
O volume é 198% maior que as
110.477 toneladas registradas
em janeiro de 2020.

Outros produtos que se des-
tacam nas exportações pelo Por-
to de Paranaguá, no último mês
de janeiro, estiveram o óleo ve-
getal (soja), que registra aumen-
to de 65%; o milho, que teve alta
de 40%; e o farelo de soja, cujo
volume movimentado este ano
foi 24% maior que o registrado
em janeiro de 2020.

De óleo vegetal foram ex-
portadas 45.349 toneladas este
ano, e 27.548 toneladas em ja-
neiro de 2020. De milho,
417.487 toneladas no último

mês de janeiro, e 297.802 tone-
ladas no ano passado. De farelo
de soja, 396.969 de toneladas
foram exportadas este ano, e
321.315 toneladas nos 31 dias
de janeiro de 2020.

Entre as cargas de importa-
ção, destacaram-se as movimen-
tações de carga geral, 469.378
este ano, 15% a mais que as
408.176 registradas em 2020.
Entre os graneis sólidos, o sal,
com 13.919 toneladas movi-
mentadas no último mês de ja-
neiro. No mesmo mês, no ano
passado, não teve importação do
produto.

Entre os graneis líquidos se
destacam as importações de
metanol, com alta de 18% -
97.818 toneladas este ano, con-
tra 82.798 toneladas no ano pas-
sado; e de óleos vegetais, com
alta de 4.451% - 170.174 tone-
ladas este ano, contra 3.739 no
ano passado.

As importações totais de ja-
neiro somaram 1.841.804 de to-
neladas, 3,3% a mais que em janei-
ro de 2020, com 1.782.767 de to-
neladas. As exportações, 1.757.631
de toneladas, 6% a mais que no ano
passado, com 1.663.461 de tone-
ladas. (AENPR)
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COSTA RICA
Com o objetivo de discutir novas oportunidades de coopera-

ção internacional e fortalecer as já existentes, o secretário de
Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agri-
cultura, Fernando Schwanke, participou de missão técnica em San
José, na Costa Rica. Schwanke participou de painel mediado pelo
representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) na Argentina, Caio Rocha, com a presença vir-
tual de representantes de 34 países.

ANATER
A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

(Anater) iniciou o mês de fevereiro dando continuidade aos cur-
sos de formação a distância de agentes de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater). Na semana, entre os dias 1º e 6, cerca de
130 profissionais foram capacitados para executar o Programa
Produzir Brasil na região Centro-Oeste. A política pública tem o
objetivo de assistir as famílias de agricultores assentados titula-
das ou em processo de titulação.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
O café da espécie Coffea arabica da região do Caparaó, loca-

lizada na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo,
recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG). O Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI) reconheceu o produto
como IG, na espécie Denominação de Origem (DO). A área geo-
gráfica envolve dez municípios capixabas e seis mineiros. Ao
todo, são 16 municípios.

LOGÍSTICA
O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) assumiu

dia 2, em cerimônia realizada em Brasília, a Comissão de Infra-
estrutura e Logística da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)
no biênio 2021/2022. Arnaldo Jardim comemorou o novo desa-
fio destacando que “o meu compromisso com o setor agro sem-
pre foi buscando alternativas para dar competitividade ao nosso
produtor e aos nossos produtos”.

PRESIDÊNCIA
Eleito em dezembro de 2020 presidente da Frente Parlamen-

tar da Agropecuária (FPA), o deputado federal Sérgio Souza
(MDB-PR) assumiu a liderança do colegiado. A nova diretoria
estará à frente da bancada no próximo biênio (2021/22). Em dis-
curso, o parlamentar disse que “a missão da frente é proteger o
setor que tanto gera empregos, renda, impostos e responde por
50%, de forma direta e indireta, do PIB desse país”.

PRIORITÁRIOS
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) en-

viou recentemente um ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazue-
llo, solicitando a inclusão dos produtores rurais e demais envolvi-
dos na cadeia de produção de alimentos entre os grupos prioritários
de imunização contra o Coronavírus. O pedido é para que eles sejam
incluídos nas ações do Programa Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19, do Governo Federal.

BORRACHA
O preço referência da borracha natural importada fechou o

mês de janeiro em R$ 10,42 o quilo, aumento de 3,37% em rela-
ção a dezembro de 2020. A alta foi ocasionada principalmente
pela elevação média do dólar, que foi de 4,09% em janeiro com-
parado a dezembro de 2020. A análise é do Índice de Preço Refe-
rência de Importação da Borracha Natural, elaborado pela Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Ins-
tituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agricultura
do Estado de São Paulo.

ALGODÃO
Pesquisas do Cepea apontam que, ao longo de janeiro, os pre-

ços diários do algodão em pluma atingiram consecutivos recordes
nominais no mercado interno. O impulso veio das elevações ex-
ternas e do alto patamar do dólar frente ao Real. Segundo pesqui-
sadores do Cepea, apesar do amplo excedente doméstico, o bom
volume das vendas antecipadas e as expectativas de menor produ-
ção em 2021 fundamentaram a posição firme de vendedores.

TRIGO
A safra de soja ainda nem acabou e os produtores começam a

movimentação na procura por sementes para os cultivos de in-
verno. O trigo deve continuar sendo a opção mais atrativa após
alcançar a maior produção dos últimos 20 anos. Na última safra,
a área de trigo cresceu 14,8% no Brasil com relação ao ano ante-
rior, com uma produtividade 5,4% maior, resultando no maior
volume de produção desde o ano 2000. O preço também favore-
ceu a triticultura com crescimento constante ao longo de 2020,
fechando o ano próximo a R$ 70,00 a saca de 60kg.
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O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulista-

no 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. Tam-
bém é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no
s i t e :  w w w. a g r o - c a r t o o n s . b l o g s p o t . c o m . b r.  E m a i l :
mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O presidente Jair Bolsonaro
determinou ao ministro-chefe da
Casa Civil, Walter Braga Netto,
que articule ações extras em
apoio aos estados para combate
à pandemia do novo coronavírus
(covid-19). O despacho foi pu-
blicado na segunda-feira(8) no
Diário Oficial da União.

Braga Netto coordena o Co-
mitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da

Covid-19, grupo interministeri-
al instalado em março do ano
passado pelo governo federal. O
comitê é formado por todos os
ministros, além dos presidentes
da Caixa, do Banco do Brasil, de
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES), Banco Central e da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

No despacho, Bolsonaro de-

termina que o coordenador do
comitê, “sem interrupção das
ações em curso e do apoio já
prestado pelo Ministério da Saú-
de, articule as ações comple-
mentares de toda a administra-
ção pública federal em auxílio
aos estados e ao Distrito Fede-
ral que o solicitarem para en-
frentamento da pandemia de co-
vid-19 em decorrência da insu-
ficiência ou do exaurimento de

suas capacidades”.
Um exemplo é o estado do

Amazonas, que, pela segunda vez
durante a pandemia, enfrenta um
colapso no sistema de saúde
com falta de leitos e insumos
para tratar os doentes.

No Brasil, as mortes por co-
vid-19 chegaram a 231.534 des-
de o início da pandemia, além de
9,5 milhões de infectados pelo
coronavírus. (Agencia Brasil)

Participantes do Enem digital
podem pedir reaplicação

Candidatos que não puderam
participar do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) digital
por estarem com sintomas de
covid-19 ou de outra doença in-
fectocontagiosa e aqueles que
não conseguiram fazer as provas
por problemas logísticos podem,
a partir da segunda-feira (8), pe-
dir, na Página do Participante,
para participar da reaplicação do
Enem. O prazo para que isso seja
feito vai até o próximo dia 12.

As provas do Enem digital
foram aplicadas nos dias 31 de
janeiro e 7 de fevereiro. Nas se-
manas que antecederam cada
uma das aplicações, os candida-
tos puderam enviar exames e lau-
dos médicos ao Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). Aqueles que ainda não o
fizeram poderão, agora, acessar
o sistema online. As provas da
reaplicação serão nos dias 23 e
24 de fevereiro, apenas na ver-
são impressa.

De acordo com balanço di-
vulgado pelo Inep, 320 partici-
pantes do Enem digital já fize-
ram os pedidos. Foram aprova-
das 194 solicitações. O prazo
para os pedidos de reaplicação
do Enem impresso foi entre os
dias 25 e 29 de janeiro. Os re-
sultados das análises dos pedi-
dos, tanto dos participantes do
Enem impresso quanto do digi-

tal, serão divulgados até dia 15
deste mês.

Além da covid-19, podem
solicitar a reaplicação  partici-
pantes com coqueluche, difteria,
doença invasiva por Haemophi-
lus influenza, doença meningocó-
cica e outras meningites, varíola,
Influenza humana A e B, poliomi-
elite por poliovírus selvagem,
sarampo, rubéola, varicela.

Segundo o Inep, para a análi-
se da possibilidade de reaplica-
ção, a pessoa deverá inserir,
obrigatoriamente, no momento
da solicitação, documento legí-
vel que comprove a doença. Na
documentação, deve constar o
nome completo do participante,
o diagnóstico com a descrição
da condição, o código corres-
pondente à Classificação Inter-
nacional de Doença (CID 10),
além da assinatura e da identifi-
cação do profissional competen-
te, com o respectivo registro no
Conselho Regional de Medici-
na (CRM), do Ministério da Saú-
de (RMS) ou de órgão compe-
tente, assim como a data do
atendimento. O documento deve
ser anexado em formato PDF,
PNG ou JPG, no tamanho máxi-
mo de 2 MB.

Problemas na aplicação
Também poderão pedir a re-

aplicação estudantes que tenham
sido prejudicados por proble-

mas logísticos. De acordo com
o edital do Enem, são conside-
rados problemas logísticos, por
exemplo, desastres naturais que
prejudiquem a aplicação do exa-
me devido ao comprometimen-
to da infraestrutura do local,
falta de energia elétrica, falha
no dispositivo eletrônico for-
necido ao participante que so-
licitou uso de leitor de tela ou
erro de execução de procedi-
mento de aplicação que incor-
ra em comprovado prejuízo ao
participante.

No primeiro dia de aplicação
do Enem digital, foi registrado
problema em um servidor, o que
atrasou o envio das provas para
os computadores onde os parti-
cipantes fariam o exame. Por
causa do tempo, eles não pude-
ram fazer as provas. Esses parti-
cipantes também terão direito à
reaplicação.

Também terão direito à rea-
plicação os estudantes que fari-
am a prova no estado do Amazo-
nas, onde o exame foi suspenso
por causa dos impactos da pan-
demia. As provas do Enem digi-
tal foram também suspensas em
um dos locais de prova em Ma-
capá (AP), por conta de proble-
mas de infraestrutura.

Os pedidos de reaplicação
serão analisados pelo Inep. A
aprovação ou a reprovação do
pedido deverá ser consultada

também na Página do Participan-
te. Os participantes também po-
dem entrar em contato com o
Inep pelo telefone 0800
616161. O Inep recomenda, no
entanto, que os candidatos façam
a solicitação pela internet.

Cronograma
O Enem 2020 tem uma ver-

são impressa, aplicada nos dias
17 e 24 de janeiro, e uma digi-
tal, realizada nos dias 31 de ja-
neiro e 7 de fevereiro. Ao todo,
cerca da metade dos inscritos no
Enem impresso e aproximada-
mente 70% do Enem digital fal-
taram às provas.

O Inep divulgará na quarta-fei-
ra (10) os gabaritos das questões
objetivas do Enem digital. Os ca-
dernos de prova já estão disponí-
veis na página da autarquia.

O resultado final, tanto da
versão impressa quanto da digi-
tal e da reaplicação, será divul-
gado no dia 29 de março. Os
candidatos podem usar as notas
para concorrer a vagas no ensi-
no superior, por meio de progra-
mas como o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), que oferece
vagas em instituições públicas de
ensino superior, o Programa
Universidade para Todos (ProU-
ni), que oferece bolsas de estu-
do em instituições privadas, e o
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). (Agencia Brasil)

Governo pede à AstraZeneca
rapidez na remessa de vacinas

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, enviou uma car-
ta ao sócio majoritário da Astra-
Zeneca, Marcus Wallenberg, pe-
dindo para que a empresa acelere
o envio de insumos e vacinas para

o combate da covid-19 no Brasil.
O documento será avaliado pelo
conselho da corporação.

Esse foi a formalização de
um pedido feito pessoalmente à
Wallenberg durante encontro de

ambos na sede da Ericsson. O
ministro das Comunicações bra-
sileiro está na Suécia em mis-
são para conhecer os fabrican-
tes que detém a tecnologia 5G.

Na carta, o ministro comen-

ta que o governo brasileiro apos-
tou na empresa para desenvolver
uma resposta eficaz ao vírus. Ele
finaliza o documento pedindo
celeridade na entrega das vaci-
nas e insumos. (Agencia Brasil)

CGU pretende retomar acordos
 de leniência em 2021

O ministro da Controladoria-
Geral da União, Wagner Rosá-
rio, revelou, em entrevista ao
programa Brasil em Pauta, que a
Controladoria-Geral da União
(CGU) deve retomar a negocia-
ção de acordos de leniência em
2021. Esses acordos são firma-
dos com grandes empresas en-
volvidas em casos de corrupção
em que elas se comprometem a
auxiliar o Poder Público com as
investigações e devolvem di-
nheiro desviado em troca de
abrandamento das penas.

Segundo Rosário, no ano
passado, apenas um acordo de
leniência foi assinado e, para
2021, a previsão é fechar de sete
a oito acordos desse tipo. O mi-
nistro considera esse tipo de
acordo importante. “Com ele
conseguimos não apenas sanci-
onar as empresas envolvidas

com corrupção, mas também
recuperar recursos que até en-
tão estavam perdidos”, disse.

Auxílio emergencial
Rosário também informou

que o cruzamento de dados dos
beneficiários do auxílio emer-
gencial permitiu com que a CGU
conseguisse rastrear 2,7 mi-
lhões de cadastros que não ti-
nham direito ao benefício. O
cancelamento trouxe uma eco-
nomia de R$ 4,5 bilhões aos
cofres públicos.

Essa não foi a única ação re-
alizada pela CGU para combater
a corrupção durante a pandemia.
O órgão criou um painel para
verificação de preços dos insu-
mos usados no combate ao co-
ronavírus.  Esse painel pode ser
verificado por gestores para con-
ferir se o preço do produto que

estavam pagando estava dentro
da média. Segundo Rosário, em
paralelo, foi feito um trabalho de
inteligência com fornecedores
onde se verificaram algumas in-
consistências.

“Foi constatado, por exem-
plo, que 9 milhões de empresas
foram criadas após a pandemia.
Restava saber se eram apenas de
fachada ou não”, diz o ministro.
Com base nessas informações e
denúncias, a CGU realizou 49
operações destinadas a apurar o
desvio de recursos para o com-
bate à covid-19.

Corrupção
O ministro disse que, no ano

passado, 514 servidores foram
demitidos por desvios de condu-
ta. Desde a criação da secretaria
que verifica essas regularidades,
em 2003, são mais de 8 mil ser-

vidores demitidos.
Rosário conta que a contro-

ladoria vem procurando otimizar
alguns processos e evitar desli-
gamentos como a realização de
trabalhos de prevenção para evi-
tar demissões e a utilização de
Termos de Ajustamento de Con-
duta (TAC) firmados com servi-
dores.

Participação da sociedade
De acordo com Wagner Ro-

sário, a sociedade tem papel fun-
damental no trabalho da CGU,
uma vez que várias das operações
começam por meio de denúnci-
as. Rosário destaca que a con-
troladoria unificou as ferramen-
tas de participação civil em uma
só: a fala.br . “Por lá o cidadão
pode pedir informações, recla-
mar e até fazer as denúncias”, diz.
(Agencia Brasil)

Governo do PR garante recursos para obras
e programas nos municípios em 2021

Obras e programas de
apoio às cidades estiveram en-
tre os principais assuntos da
reunião de prefeitos da Asso-
ciação dos Municípios do Mé-
dio Noroeste do Estado do Pa-
raná (Amenorte) e deputados
estaduais com representantes
do Governo Estadual, na segun-
da-feira (08). A reunião foi
com o chefe da Casa Civil,
Guto Silva, e a equipe, com a
participação do secretário de
Desenvolvimento Sustentável
e Turismo, Marcio Nunes.

Foram abordados progra-
mas, planejamento e investi-
mentos planejados pelo Go-

verno em 2021. Apesar de a
pandemia ter afetado muito a
arrecadação do Estado, não vão
faltar recursos para os municí-
pios neste ano.

“Estamos enxugando os gas-
tos para poder investir nas ci-
dades e em grandes obras. Não
vão faltar recursos para os pre-
feitos. Investimento público
tem sido uma vertente muito
forte nesse governo, faz a eco-
nomia girar rapidamente e dei-
xa um legado a médio e longo
prazo fundamental para a com-
petitividade e para a popula-
ção”, disse Guto Silva.

Na reunião de trabalho, fo-

ram apresentados programas e
ações do Governo para o de-
senvolvimento dos municípios.
Os prefeitos foram informados
que uma das grandes priorida-
des neste ano será habitação.
Também foi confirmada a nova
edição do programa Paraná
Mais Cidades, com recursos
que serão destinados pelos de-
putados estaduais.

Guto Silva orientou os pre-
feitos a definirem o quanto an-
tes as necessidades das cidades
e preparem os projetos de
obras. “É um processo que de-
mora e, por isso, vamos come-
çar no início de março para que

o equipamento ou obra chegue
ao município o ano que vem”,
disse.

A Casa Civil está promo-
vendo reuniões de trabalho
com todas as associações de
municípios, sempre com a pre-
sença dos deputados. Até abril,
deverão ser realizadas também
reuniões nas regiões levando
os secretários estaduais e os
técnicos das secretarias para
que as prefeituras conheçam e
tenham contato com a estrutu-
ra do Governo. A ideia é apro-
ximar gestores recém-eleitos
do dia a dia da administração
estadual.  (AENPR)
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Data, Hora e Local: 05.10.2020, às 12:00 horas, na sede social da Companhia de Participações Aeroportuárias (“Com-
panhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar – parte, 04551-065, na Cidade de São Paulo/SP. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Convocação: Dispensada em face da 
presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei nº 
6.404/76”). Composição da Mesa: A mesa foi presidida pela Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes e secretariada pela 
Sra. Thais Veroni Miranda Custodio. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias (i) da proposta de aumento 
do capital social da Companhia, no montante de R$ 700.395,00, e mediante a emissão de 376.774 novas ações; (ii) da con-
sequente aprovação da nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) da autorização e ratifi cação da 
contratação de garantia em moeda estrangeira, cujo benefi ciário é o banco Maduro & Curiel’s Bank International N.V; e 
(iv) da consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo II. Deliberações: Após avaliar as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e 
sem restrições, reservas ou oposição, deliberaram: 1. Lavrar a presente ata na forma de sumário, conforme facultado pelo 
§ 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 e nos termos do artigo 10, § 7º, do Estatuto Social da Companhia. 2. Tendo em vis-
ta que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, as acionistas decidem aprovar, nos 
termos do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 700.395,00, median-
te a emissão de 376.774 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
1,858926041 por ação, calculado de acordo com o valor patrimonial da ação, nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da 
Lei nº 6.404/76; 3. Consignar que, nos termos do boletim de subscrição, na forma do Anexo I, a totalidade das 376.774 no-
vas ações emitidas foi, neste ato, subscrita pelas Acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação de cada uma 
delas no capital social da Companhia, ou seja: (i) a acionista CCR España Concesiones y Participaciones S.L.U. neste ato 
subscreve 301.419 ações, no valor de R$ 560.316,00; (ii) a acionista Zurich Airport Latin America S.A. (em fase de altera-
ção de sua denominação social para A-Port S.A.) subscreve 71.587 ações, no valor de R$ 133.075,00; e (iii) a acionista Hol-
ding IDC S.A. subscreve 3.768 ações, no valor de R$ 7.004,00. 4. As Acionistas consignam que integralizarão as ações ora 
subscritas, em moeda corrente nacional, até 30.11.2020, tendo sido assim integralizadas parcialmente neste ato: a. A Acio-
nista CCR España Concesiones y Participaciones S.L.U. neste ato integraliza parcialmente suas ações, no valor de R$ 
503.316,00, correspondente a 270.756 ações, mediante a capitalização de adiantamento para futuro aumento do seu ca-
pital social (“AFAC”), consignando que o valor remanescente de R$ 57.000,00, correspondente a 30.663 ações será inte-
gralizado no prazo previsto no caput deste item 4; b. A Acionista Zurich Airport Latin America S.A. (em fase de alteração de 
sua denominação social para A-Port S.A.) neste ato integraliza a totalidade das 71.587 ações por ela subscritas, no valor 
de R$ 133.075,00, mediante a capitalização de AFAC; e c. A Acionista Holding IDC S.A. irá integralizar a totalidade das 
3.768, no valor de R$ 7.004,00, em moeda corrente nacional, no prazo previsto no caput deste item 4; 5. Consequentemen-
te, o capital social da Companhia passará de R$ 62.501.000,00, dividido em 118.340.887 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal para R$ 63.201.395,00 dividido em 118.717.661 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6. 
Em razão das deliberações acima, aprovar a alteração da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigo-
rar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado da Companhia 
é de R$ 63.201.395,00 dividido em 118.717.661 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 7. Ademais, confor-
me previsto no Acordo de Acionistas da Companhia, autorizar, aprovar e ratifi car a contratação de garantia, cujo benefi ciá-
rio é o banco Maduro & Curiel’s Bank International N.V., emitida pelo Banco Bradesco S.A., mediante a assinatura do Ins-
trumento Particular de Concessão de Garantia nº IMP E4 01 01172001967, datado de 28.05.2020, no valor de US$ 
2.550.000,00, correspondentes a R$ 13.512.960,00 no momento da assinatura, fi cando obrigada ao pagamento de comis-
são de 3% ao ano cobrada trimestralmente, de forma antecipada, acrescida dos custos do banqueiro no exterior, conforme 
termos e condições detalhados na reunião. 8. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Ane-
xo II, que passa a integrar a presente Ata. 9. Por fi m, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas neces-
sárias à efetivação das matérias aprovadas nesta assembleia. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, a re-
união foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, lida, achada conforme e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa; Sra. Thais Veroni Miran-
da Custodio, Secretária; Acionistas: (1) CCR España – Concesiones y Participaciones S.L.U.; (2) Holding IDC S.A.; e (3) Zu-
rich Airport Latin America S.A. (em fase de alteração da denominação para Aport S.A.). Esta ata é cópia fi el da lavrada em 
livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa, Thais Veroni Miranda Custodio - Secretária da Mesa. 
JUCESP nº 28.415/21-8 em 18.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição da Companhia de Participações Aeroportuárias - Ata da AGE realizada em 
05.10.2020. Boletim de Subscrição de 376.774 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscritas, pelo valor total de R$ 700.395,00. 1. Zurich Airport Latin America S.A. (em fase de alteração de sua de-
nominação social para A-Port S.A.), sociedade constituída de acordo com as leis do Chile, com sede em Andrés Bello, nº 
2.711, piso 8, na Cidade de Santiago, Chile, CNPJ nº 18.584.070/0001-08, neste ato representada por seus representan-
tes legais Sr. Tobias Market, suíço, divorciado, administrador, passaporte nº X8597629, e Sr. Johann Georg Erwin 
Gigl, alemão, solteiro, diretor fi nanceiro e de novos negócios, RNE G414650-1, CPF/MF nº 064.361.977-10, ambos com 
endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, CEP 22250-
906. Assinatura. Ações Subscritas: 71.587; Preço de Emissão: R$ 1,858926041; Forma e prazo de integraliza-
ção: R$ 133.075,00, totalmente integralizados em moeda corrente nacional mediante capitalização de AFAC.
Anexo I - Boletim de Subscrição da Companhia de Participações Aeroportuárias - Ata da AGE realizada em 
05.10.2020. 2. Holding IDC S.A., sociedade constituída de acordo com as leis do Chile, com sede em Avenida Vitacura, 
nº 2736, 21º andar, Bairro de Las Condes, na Cidade de Santiago, Chile, CNPJ nº 18.584.071/0001-44, neste ato represen-
tada por seus representantes legais, Sr. Metin Jack de Mizrahi Dinar, chileno, casado, empresário, passaporte nº 
4.187.923-8 e Sr. Samuel Levy Benveniste, chileno, casado, engenheiro civil, passaporte nº 4.860.271-1, ambos com 
endereço comercial na Cidade de Santiago, República de Chile, com endereço comercial na Avenida Vitacura nº 2736, 21º 
andar, bairro de Las Condes, na Cidade de Santiago, República do Chile. Assinatura. Ações Subscritas: 3.768; Preço 
de Emissão: R$ 1,858926041; Forma e prazo de integralização: R$ 7.004,00, a serem integralizados em moeda 
corrente nacional até 30/11/2020.
Anexo I - Boletim de Subscrição da Companhia de Participações Aeroportuárias: Ata da AGE realizada em 
05.10.2020. 3. CCR España Concesiones S.L.U., sociedade validamente existente segundo as leis da Espanha, com 
sua sede localizada em Calle Velázquez, nº 94 - 1º, 28006, Madrid, Espanha, CNPJ nº 16.923.988/0001-09, neste ato re-
presentada por seus administradores, Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes, brasileira, casada, analista de siste-
mas, RG nº 22.436.934 SSP/SP e (“CPF”) nº 120.775.978-36; e Sr. Gildo Araújo Rodrigues, brasileiro, casado, econo-
mista, RG nº 20.670.946-8 SSP/SP, CPF nº 173.672.258-12, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, 
Brasil, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, CEP 04551-065. Assinaturas. Ações 
Subscritas: 301.419; Preço de Emissão: R$ 1,858926041; Forma e prazo de integralização: R$ 560.316,00, par-
cialmente integralizados neste ato mediante capitalização de AFAC e o restante a ser integralizado em moeda corrente 
nacional até 30/11/2020. Total: Ações Subscritas: 376.774; Preço de Emissão: -; Forma e prazo de integrali-
zação: R$ 700.395,00. São Paulo, 05.10.2020. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa, Thais Veroni Mi-
randa Custodio - Secretária da Mesa.
Anexo II - Estatuto Social da Companhia de Participações Aeroportuárias - Capítulo I - Da Denominação, 
Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Companhia se denomina Companhia de Participações Aeroportuárias, 
é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social e pela Lei 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Blo-
co B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065. § Único - A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar endereço de fi -
liais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação da Dire-
toria, desde que com a aprovação prévia do Conselho de Administração. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: (i) a 
gestão, planejamento, desenvolvimento, operação comercial, investimento e operação de aeroportos públicos e privados, 
sejam novos ou já existentes, e serviços aeroportuários correlatos, tais como, mas não limitados a estacionamentos para 
carros, terminais de carga, hangares, bases de operações fi xas (“FBO”) e instalações de manutenção, reparo e vistoria 
(“MRO”), no Brasil e/ou no exterior; (ii) o investimento na aquisição de propriedades, terrenos, edifi cações e imóveis em 
áreas rurais e/ou urbanas destinados à consecução dos itens anteriores; e (iii) a participação como acionista, sócia ou 
quotista em outras sociedades, simples ou empresárias, e em empreendimentos de qualquer natureza, no Brasil e/ou no 
exterior, relacionados direta ou indiretamente aos objetivos aqui descritos. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia 
é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente in-
tegralizado da Companhia é de R$ 63.201.395,00 dividido em 118.717.661 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal. Artigo 6º - A Companhia fi ca autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 200.000.000,00. § 1º 
- Dentro dos limites autorizados neste artigo, poderá a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, 
aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária. O Conselho de Administração fi xará as condições de 
emissão, inclusive o preço e prazo de integralização. § 2º - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com os pla-
nos aprovados pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá outorgar opção de compra ou subscrição de 
ações aos administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras socie-
dades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas. Ar-
tigo 7º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a cada ação ordinária corresponderá o 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 8º - As ações da Companhia serão nominativas, poden-
do ser convertidas em ações escriturais a serem mantidas em conta de depósito perante instituição fi nanceira autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em nome de seus titulares, mediante alteração estatutária. Artigo 9° - A 
critério do Conselho de Administração, caso o capital da Companhia esteja aberto, poderá ser excluído ou reduzido o di-
reito de preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja 
feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pú-
blica de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado. Capítulo III - Da 
Assembleia Geral: Artigo 10 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos quatro primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada nos termos da lei das Socieda-
des por Ações ou deste Estatuto Social e, em qualquer caso, com ao menos 15 dias de antecedência. § 1º - As delibera-
ções da Assembleia Geral, exceto nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações e/ou neste Estatuto Social, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes. § 2º - A Assembleia Geral será convocada nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações e validamente instalada com a presença de acionistas representando ao menos 85% do capital so-
cial da Companhia, pessoalmente ou representado por procuração, em primeira e segunda convocações. No caso de ocor-
rer uma terceira convocação para a mesma ordem do dia, a reunião será considerada validamente instalada com qualquer 
número de acionistas presentes, e todas as resoluções poderão ser validamente tomadas pelos acionistas presentes, in-
cluindo aquelas do artigo 13 abaixo, restando inaplicável o quórum qualifi cado de 85% do capital social da Companhia. 
§ 3º - A Assembleia Geral que deliberar sobre (i) a abertura do capital social da Companhia; (ii) cancelamento de registro 
de companhia aberta, ou (iii) alterações no modelo de governança corporativa adotado pela Companhia, deverá ser con-
vocada com, no mínimo, 30 dias de antecedência. § 4º - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Adminis-
tração. § 5º - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de 
convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. Qualquer decisão a ser tomada pelos acio-
nistas em Assembleia Geral poderá ser tomada por meio de resolução escrita, assinada por todos os acionistas em subs-
tituição à uma reunião. § 6º - Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 horas de an-
tecedência, além do documento de identidade conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora 
nos últimos 5 dias, no caso de o sistema de ações escriturais estiver em vigor; (ii) o instrumento de mandato com reco-
nhecimento de fi rma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações no-
minativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. § 7º - As atas de As-
sembleias Gerais deverão ser: (i) lavradas na forma de sumário, descrevendo os fatos ocorridos e a indicação resumida dos 
votos dos acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções; e (ii) publicadas com omissão das assinaturas. § 8º 
- Os votos dos acionistas em relação às matérias sujeitas a sua aprovação em Assembleia Geral devem ser dados: (a) por 
meio de resolução escrita assinada pelo acionista em questão; ou (b) através do voto, incluindo por telefone, em uma data 
a ser mutuamente acordada pelos acionistas que não seja mais recente que 15 dias após a entrega para o acionista da 
convocação, com confi rmação por escrito de qualquer voto por telefone enviado à Companhia em prazo não superior a 30 
dias após a entrega do voto. Artigo 11 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por um dos Vice-Presidentes. O Presidente da 
Assembleia Geral indicará 1 Secretário. Artigo 12 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei: 
(i) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração; (ii) fi xar a remuneração global anual dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iii) atribuir boni-
fi cações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; (iv) aprovar planos de outorga de 
opção de compra ou subscrição de ações aos administradores e empregados da Companhia e de outras sociedades que 
sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; (v) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela ad-
ministração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (vi) eleger o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; (vii) deliberar sobre alterações no regime de governança 
corporativa adotado pela Companhia; (viii) deliberar, caso o capital da Companhia esteja aberto, sobre o cancelamento 
do registro de companhia aberta perante a CVM; (ix) escolher empresa especializada responsável pela elaboração de lau-
do de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou mudança do re-
gime de governança corporativa, conforme seja necessário, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administra-
ção; (x) aprovar eventual pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Artigo 13 - Não obstante o previsto 
acima, as seguintes matérias deverão ser aprovadas em assembleia geral de acionistas, representando ao menos 85% do 
Capital Social da Companhia: a) emissão de novas ações em excesso ao limite autorizado de capital social, ou criação de 
ações do capital social da Companhia que confi ram aos seus portadores quaisquer direitos adicionais que não sejam aque-
les das ações atualmente existentes; b) qualquer recapitalização, grupamento, combinação, reclassifi cação ou quaisquer 
similares medidas em relação às ações da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias; c) qualquer amortização, re-
dução de capital ou outra aquisição pela Companhia de suas próprias ações, ou das ações de suas subsidiárias, ou qual-
quer outra forma de investimento em participações societárias; d) qualquer alteração ao Estatuto Social da Companhia 
ou de suas subsidiárias; e) qualquer oferta pública pela Companhia ou suas subsidiárias; f) qualquer cisão, fechamentos 
de capital, fusões, incorporações, reorganizações ou combinações da Companhia ou de suas subsidiárias com qualquer ou-
tra companhia; g) qualquer pagamento ou declaração de dividendos ou qualquer outra distribuição, incluindo pagamen-
to de juros sobre capital próprio ou recompra de ação, que não o pagamento de dividendos compulsórios; h) qualquer en-
gajamento pela Companhia ou quaisquer de suas subsidiárias em atividades que não aquelas previstas em seu objeto so-
cial ou a cessação pela Companhia ou qualquer uma de suas subsidiárias do desenvolvimento de qualquer atividade sig-
nifi cativa de seus respectivos objetos sociais; i) liquidação, reorganização, dissolução ou liquidação judicial ou a falência 
espontânea pela Companhia ou qualquer uma de suas subsidiárias; j) mudança no número de membros do Conselho de 
Administração; k) aprovação no Plano de Negócios e Orçamentos Anuais ou Plurianual, bem como quaisquer planos es-
tratégicos, projetos de expansão e programas de investimento; l) seleção e destituição dos auditores independentes da 
Companhia, e m) mudança do ano fi scal da Companhia ou de suas subsidiárias. Capítulo IV - Dos Órgãos da Admi-
nistração: Seção I - Das Disposições Comuns aos Órgãos da Administração: Artigo 14 - A Companhia será 
administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. § 1º - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado 
em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, bem como qualquer outro documento exigido de acordo com 
as regras de governança corporativa da Companhia, dispensada qualquer prestação de caução. § 2º - Os administradores 
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral 
ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 15 - A Assembleia Geral fi xará a remuneração anual para 
distribuição entre os administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individual-
mente. Artigo 16 - Qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus mem-
bros e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes, salvo se a matéria a ser deliberada exigir, conforme este Es-
tatuto Social ou a Lei das Sociedades por Ações, quórum específi co superior. Seção II - Do Conselho de Administra-
ção: Artigo 17 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 membros, acionistas ou 
não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. § 1º - Na Assembleia Geral Ordinária, 
os acionistas deverão deliberar o número efetivo de membros do Conselho de Administração. § 2º - O membro do Conse-
lho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que 
(i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar in-
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teresse confl itante com a Companhia. § 3º - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, po-
derá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Adminis-
tração, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas liga-
das direta ou indiretamente à Companhia. Artigo 18 - Na eleição dos membros do Conselho de Administração, se não 
houver sido solicitado o processo de voto múltiplo na forma da lei, a Assembleia geral deverá votar através de chapas re-
gistradas previamente na mesa, as quais assegurarão aos acionistas que detenham, individualmente ou em bloco, 10% ou 
mais das ações ordinárias da Companhia, em votação em separado, o direito de eleger um membro. A mesa não poderá 
aceitar o registro de qualquer chapa em violação ao disposto neste artigo. Artigo 19 - O Conselho de Administração de-
verá ter 1 Presidente, eleito pela maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho de Administração em Reunião do 
Conselho de Administração realizada após a investidura desses membros, ou quando houver renúncia desse ou vaga nes-
se cargo. Um dos conselheiros deverá substituir o Presidente do Conselho de Administração em suas ausências temporá-
rias e impedimentos independente de qualquer formalidade. Em caso de vaga em qualquer dos departamentos do Conse-
lho de Administração, outro que o do Presidente do Conselho de Administração, os acionistas devem nomear um novo 
membro para recompor o número de membros. § Único - O Presidente do Conselho de Administração convocará e presi-
dirá as reuniões do órgão e das Assembleias Gerais ressalvado, no caso das Assembleias Gerais, as hipóteses em que in-
dique outro conselheiro, se for o caso, para presidir os trabalhos. Artigo 20 - O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus 
membros. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência 
ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identifi cação do membro e a comunicação simultânea com to-
das as demais pessoas presentes à reunião. § 1º - As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado es-
crito entregue a cada membro do Conselho de Administração com antecedência mínima de 10 dias úteis, das quais deve-
rá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião, sendo dispensado esse requisito quando os conselheiros de-
clararem, por escrito, a ciência prévia da ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. § 2º - As reuniões do Conselho 
de Administração deverão ser devidamente instaladas com a presença de ao menos 4 conselheiros, exceto para aquelas 
decisões nas quais o quórum qualifi cado de 85% dos membros do Conselho de Administração seja requerido, no caso em 
que a reunião será validamente instalada somente se o referido quórum se reunir, em primeira e segunda convocações. No 
caso de uma terceira convocação para a mesma agenda, a reunião será considerada validamente instalada com qualquer 
número de conselheiros presentes, e todas resoluções poderão ser validamente tomadas pelo(s) presente(s) conselheiro(s), 
incluindo aquelas sujeitas a um quórum qualifi cado de 85%, que nesse caso não será aplicável. Em qualquer caso, o pe-
ríodo de tempo compreendido entre uma convocação e outra deve ser de ao menos 48 horas. § 3º - Todas as deliberações 
do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo livro de registro de Atas as Reuniões do Conselho 
de Administração e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 21 - Além de outras atribuições que lhe sejam outor-
gadas por lei ou pelo Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: (i) fi xar a orientação geral dos negócios da 
Companhia; (ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia; (iii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, 
quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) fi scalizar a gestão dos Direto-
res, examinando a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados 
ou a serem celebrados e quaisquer outros documentos; (v) convocar os auditores independentes para prestarem esclare-
cimentos que entender necessários; (vi) revisar o relatório da Administração e as contas da Diretoria, tal como deliberar 
pela submissão deles a uma Assembleia Geral; (vii) monitorar os Orçamentos Anuais e Plurianuais, os planos estratégi-
cos, os projetos de expansão e os programas de investimento aprovados pela Assembleia Geral (viii) manifestar-se, pre-
viamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à aprovação da Assembleia Geral; (ix) autorizar a emissão de ações da 
Companhia, dentro dos limites autorizados no artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando as condições de emissão, inclusive 
o preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício 
nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bol-
sa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, observado o 
artigo 9º; (x) deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para manutenção em tesou-
raria e/ou posterior cancelamento ou alienação; (xi) outorgar opção de compra ou subscrição de ações a seus administra-
dores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas, direta 
ou indiretamente, pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas, nos termos dos planos aprovados pela 
Assembleia Geral, caso o capital da Companhia esteja aberto; (xii) estabelecer o valor da participação nos lucros dos Di-
retores e empregados da Companhia; (xiii) a distribuição, entre os Diretores, de parcela da remuneração anual global dos 
administradores fi xada pela Assembleia Geral; (xiv) a aprovação de qualquer contrato a ser celebrado entre a Companhia 
e qualquer Diretor que preveja o pagamento de valores, inclusive o pagamento de valores a título de indenização em ra-
zão (a) do desligamento voluntário ou involuntário do Diretor; (b) de mudança de controle; ou (c) de qualquer outro even-
to; (xv) deliberar sobre a emissão de debêntures, não conversíveis em ações da Companhia e sem garantia real; (xvi) au-
torizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de terceiros; (xvii) estabelecer a competência da Diretoria para a 
emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam “bonds”, “notes”, “comercial papers” 
ou outros de uso comum no mercado, deliberando, ainda, sobre as suas condições de emissão e resgate; (xviii) defi nir a 
lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação 
das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou alteração nas regras de gover-
nança corporativa adotadas pela Companhia; (xix) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escri-
turação de ações, se a Companhia adotar ações escriturais; (xx) autorizar pedidos de recuperação judicial ou extrajudi-
cial, ou falência das subsidiárias da Companhia; (xxi) atribuir aos Diretores suas respectivas funções; e (xxii) autorizar a 
Diretoria a outorgar mandatos em nome da Companhia. § Único - As resoluções tomadas pelo Conselho de Administra-
ção deverão ser tomadas pela maioria de seus membros, e cada conselheiro deve ser intitulado de um voto. Em caso de 
empate, o Presidente do Conselho de Administração terá o voto de desempate. Artigo 22 - O quórum qualifi cado de 85% 
dos membros do Conselho de Administração será necessário para a aprovação das seguintes matérias: (i) proposta de re-
compra, amortização, reembolso ou resgate de ações; (ii) proposta de criação ou emissão de instrumentos conversíveis 
em ações da Companhia; (iii) proposta de incorporação da Companhia em outra, incorporação de outra sociedade pela 
Companhia, incorporação de ações envolvendo a Companhia, sua fusão ou cisão; (iv) proposta de liquidação, dissolução 
ou extinção da Companhia ou cessação do estado de liquidação da Companhia; (v) proposta de participação da Compa-
nhia em grupos de sociedades; (vi) proposta de mudança do objeto social da Companhia; (vii) qualquer venda, locação, 
cessão, transferência ou outra disposição dos ativos da Companhia ou de suas subsidiárias que tenham o valor agregado 
superior ao equivalente em moeda constante nacional a US$ 500.000,00, que não aqueles previstos no Plano de Negó-
cios aprovado pelos acionistas; (viii) a compra, venda, transferência, permissão, abandono ou disposição de qualquer for-
ma de concessões, patentes, marcas registradas ou segredos industriais da Companhia ou de suas subsidiárias; (ix) pro-
posta para alocação dos lucros do fi nal do ano e distribuição de dividendos; (x) decisão para pagamento relacionado a 
crédito em juros sobre capital próprio, de acordo com a lei aplicável; (xi) incorrência de qualquer débito, incluindo garan-
tias, pela Companhia ou suas subsidiárias em uma transação simples ou em múltiplas transações por um período de 12 
meses, em um montante agregado em excesso ao equivalente em moeda corrente nacional a US$ 500.000,00, a não ser 
que tal débito esteja expressamente autorizado no Orçamento Anual da Companhia; (xii) compra de qualquer participa-
ção societária pela Companhia ou suas subsidiárias em outras companhias ou pessoas jurídicas, tal como a venda, trans-
ferência ou disposição pela Companhia ou suas subsidiárias de ações, direitos ou participações em outras companhias ou 
pessoas jurídicas, exceto as aprovadas pelos acionistas no Plano de Negócios da Companhia; (xiii) ingressar ou alterar 
quaisquer termos ou condições de qualquer transação ou operação com partes relacionadas, outras que (a) as existentes 
transações com partes relacionadas; e (b) qualquer transação ou série de transações com uma parte relacionada em um 
montante agregado igual ao equivalente em moeda corrente nacional a menos de US$ 100.000,00, desde que feito sobre 
a base comutativa; (xiv) a contratação de auditores independentes da Companhia e de suas subsidiárias, outras que as 
solicitadas pela lei aplicável ou o GAAP Brasileiro; (xv) nomeação dos membros da Diretoria; (xvi) proposta aos acionis-
tas da Companhia para aumentar o limite do capital social autorizado da Companhia, de acordo com as condições deter-
minadas pelo Conselho de Administração; e (xvii) aprovar a abertura, fechamento e mudança de endereço de fi liais, agên-
cias, depósitos, escritórios e outros estabelecimentos da Companhia no Brasil ou no exterior. Seção III - Da Diretoria: 
Artigo 23 - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, 
será composta de 2 a 5 Diretores, sendo um deles o Diretor Superintendente e os demais sem designação específi ca, sen-
do admitida a cumulação de cargos, todos com mandato de 1 ano, permitida a reeleição. § 1º - A eleição da Diretoria ocor-
rerá em até 10 dias úteis após a data da realização da AGO que eleger o Conselho de Administração, devendo a posse dos 
eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. § 2º - Nos impedimentos temporários ou ausências do 
Diretor Superintendente, este será substituído por outro Diretor escolhido pelo Diretor Superintendente. Em caso de vacân-
cia do cargo de Diretor Superintendente, o seu substituto provisório será escolhido dentre os demais Diretores por delibe-
ração dos próprios Diretores e assumirá a superintendência até a primeira reunião subsequente do Conselho de Adminis-
tração, que designará o substituto do Diretor Superintendente pelo restante do prazo de mandato. § 3º - Os demais Dire-
tores serão substituídos, em casos de ausência ou impedimento temporário, por outro Diretor, escolhido pelo Diretor Su-
perintendente. Em caso de vacância no cargo de Diretor, o substituto provisório será escolhido pelo Diretor Superintenden-
te e assumirá a Diretoria até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração, que lhe designará substituto 
pelo restante do prazo do mandato. Artigo 24 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao 
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para alie-
nar e onerar bens do ativo permanente, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais e/ou es-
tatutárias pertinentes. Compete à Diretoria administrar e gerir os negócios da Companhia, em especial: (i) cumprir e fazer 
cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (ii) deliberar sobre a 
abertura, encerramento e a alteração de endereços de fi liais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabele-
cimentos da Companhia, no país ou no exterior, desde que aprovado pelo Conselho de Administração; (iii) submeter, 
anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompa-
nhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior; (iv) elaborar e propor ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, 
os projetos de expansão e os programas de investimento. (v) aprovar a criação e a extinção de subsidiárias e a participa-
ção da Companhia no capital social de outras sociedades, no país ou no exterior; (vi) aprovar a alienação ou oneração de 
bens do ativo permanente, a aquisição de bens para o ativo permanente e a prática de atos, inclusive a assinatura de con-
tratos e outros instrumentos que impliquem na assunção de outras obrigações, sob a condição de que o Conselho de Ad-
ministração tenha aprovado tal contratação quando exigido por este Estatuto Social; (vii) contrair empréstimos e outros 
fi nanciamentos em nome da Companhia, observada a necessidade de manifestação prévia do Conselho de Administração 
para operações que envolvam valores superiores a R$ 100.000,00 em uma única operação ou em uma série de operações 
correlatas; (viii) alienar bens imóveis, ceder ou conceder garantias a empréstimos; e (ix) decidir sobre qualquer assunto 
que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. Artigo 25 - A Companhia 
se obriga e é representada pela assinatura de 2 Diretores conjuntamente, ou de 1 Diretor em conjunto com 1 procurador 
com poderes específi cos ou, ainda, por 2 procuradores conjuntamente, com poderes específi cos e dentro dos limites de 
seus mandatos. § 1º - O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de outros atos que obriguem a Companhia 
por apenas um dos membros da Diretoria ou um procurado, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competên-
cia, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia por apenas um Diretor ou um procurador. § 2º - A 
outorga de procurações está sujeita às seguintes regras: (a) todas as procurações serão outorgadas pelo Diretor Superin-
tendente ou seu substituto, em conjunto com qualquer outro Diretor e (b) descrição precisa dos poderes outorgados, bem 
como o prazo de mandato, com exceção das procurações ad judicia que poderão ter prazo indeterminado. Capítulo V - 
Do Conselho Fiscal: Artigo 26 - O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições 
a ele conferidos por lei e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral ou a pedido dos acionistas, nas hi-
póteses previstas em lei. Artigo 27 - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 a 5 membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. § 1º - Os 
membros do Conselho Fiscal terão o mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos. § 2º - Os membros do Conselho Fiscal, em 
sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. § 3º - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro pró-
prio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado e quaisquer outros documentos exigidos pelas regras de go-
vernança corporativa da Companhia. Artigo 28 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sem-
pre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações e informações fi nanceiras. § 1º - Indepen-
dentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totali-
dade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a 
maioria de seus membros. Artigo 29 - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimen-
tos, pelo respectivo suplente. Artigo 30 - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo su-
plente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro 
para o cargo vago. Artigo 31 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fi xada pela Assembleia Geral que os 
eleger, observado o disposto no § 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VI - Da Distribuição dos 
Lucros: Artigo 32 - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Ao fi m de 
cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações fi nanceiras da Companhia, com observância dos precei-
tos legais pertinentes. Artigo 33 - Juntamente com as demonstrações fi nanceiras do exercício, o Conselho de Administra-
ção apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, calculado após a 
dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações e neste artigo, ajustado para fi ns de 
cálculo de dividendos, nos termos do artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução: (a) 5% , no míni-
mo, para a reserva legal, até atingir 20% do capital social. No exercício social em que o saldo da reserva legal acrescido 
dos montantes das reservas de capital exceder a 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lu-
cro líquido do exercício para a reserva legal; (b) a parcela necessária ao pagamento de um dividendo obrigatório, a qual 
não poderá ser inferior, em cada exercício, a 25% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202, da 
Lei das Sociedades por Ações; (c) a parcela remanescente do lucro líquido ajustado poderá ser destinada à Reserva para 
Investimento e Expansão, com base em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral, na forma prevista no arti-
go 196, da Lei das Sociedades por Ações. § Único - A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria, uma participação nos lucros, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o im-
posto de renda e contribuição social, nos casos, forma e limites legais. Artigo 34 - Por proposta da Diretoria, aprovada 
pelo Conselho de Administração, ad referendum da AGO, poderá a Companhia pagar ou creditar juros sobre capital pró-
prio aos acionistas, observada a legislação aplicável. § Único - A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em 
períodos inferiores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, o pagamento de dividendos ou juros sobre 
o capital próprio aos acionistas, que em qualquer caso devem compor os dividendos mandatórios. Artigo 35 - A Assem-
bleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços inter-
mediários, observada a legislação aplicável. Capítulo VII - Do Juízo Arbitral: Artigo 36 - A Companhia, seus acionis-
tas, conselheiros e os membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio da arbitragem, toda e qualquer dispu-
ta ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou decorrente, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, in-
terpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Com-
panhia e nas normas editadas pela CVM, caso o capital da Companhia esteja aberto. § Único - Sem prejuízo da validade 
desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao poder judiciário com o 
objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral 
já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência 
para a decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. Capítulo VIII – 
Da Liquidação da Companhia - Artigo 37 – A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, ca-
bendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse pe-
ríodo, obedecidas as formalidades legais. Capítulo IX - Das Disposições Finais e Transitórias - Artigo 38 – Os ca-
sos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, e regulados de acordo com os termos da Lei das 
Sociedades por Ações. Artigo 39 – Quaisquer acordos de acionistas celebrados entre os acionistas da Companhia deve-
rão ser arquivados na sede da Companhia, de acordo com os termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, bem 
como divulgados à CVM e demais órgãos necessários, caso a Companhia venha a ter seu capital aberto. Artigo 40 – Para 
os fi ns do artigo 35 deste Estatuto Social, fi ca eleita a Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, e o Foro Central da Comarca 
do Estado de São Paulo, conforme o caso. São Paulo, 05.10.2020. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa, 
Thais Veroni Miranda Custodio - Secretária da Mesa.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)

REC 2017 Empreendimentos e Participações IV S.A.
CNPJ: 26.929.563/0001-52

Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2020 2019
Circulante  8.146  269
Caixa e equivalentes de caixa  8.146  269
Não circulante 45.066  45.066
Estoque  45.066  45.066
Total do ativo  53.212  45.335

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante  14.318  8
 Fornecedores  1  8
 Adiantamento de clientes  14.131  -
 Tributos e contribuições  186  -
Não circulante  -  12.560
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  12.560
Patrimônio líquido  38.894  32.767
 Capital social  40.292  33.072
 Prejuízos acumulados  (1.398)  (305)
Total do passivo e do patrimônio líquido  53.212  45.335

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

Despesas operacionais 2020 2019
Gerais e administrativas  (312)  (67)
Tributárias  (19)  (97)
Resultado financeiro
Receitas financeiras  (477)  -
Despesas financeiras  (1)  -
Resultado antes do imposto de renda e
contribução social  (809)  (164)

Imposto de renda e contribuição social corrente  (424)  -
Resultado liquído  (1.233)  (164)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

Capital Prejuízos   Total do
social  acumulados patrimônio líquido

Saldo em 31/12/2018  33.072  (141)  32.931
Prejuízo líquido do exercício  -  (164)  (164)
Saldo em 31/12/2019  33.072  (305)  32.767
Aumento (redução) de capital  7.220  140  7.360
Prejuízo líquido do exercício -  (1.233)  (1.233)
Saldo em 31/12/2019  40.292  (1.398)  38.894

REC 2017 Empreendimentos e Participações IV S.A.
Ricardo Teruo Matsumoto

Diretor - CPF: 337.675.578-78
Ronoaldo Figueredo Delgado

CRC: 1SP-257949/O-0
Jefferson Baptista Tagliapietra

Diretor - CPF: 103.944.718-06

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

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 79ª série da 4ª 
emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), 
a ser realizada em 24 de Fevereiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem 
sobre: A. Medidas a serem tomadas, em razão da Amortização Extraordinária realizada indevidamente em 20 de novembro 
de 2020, no valor de R$ 1.743.437,23 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e 
vinte e três centavos); e, B. Autorização para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os 
atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRI, incluindo, 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 O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível 
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente fi duciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: 
www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em primeira convocação, mediante a presença de investidores que representem, 
no mínimo, metade dos CRI em circulação e, em segunda convocação, por qualquer número, conforme disposto na 
cláusula 16.5 do Termo de Securitização, sendo que a deliberação, deverá ser aprovada, em primeira convocação ou em 
qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 
dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização. Considerando as medidas restritivas 
relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em 
face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular 
n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema 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@isec.com.br e agentefi duciario@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 necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isec.com.br; gestao@
isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A

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

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 85ª série da 4ª emissão 
de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a 
ser realizada em 25 de Fevereiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A. Medidas 
a serem tomadas, em razão da Amortização Extraordinária realizada indevidamente em 20 de novembro de 2020, no valor de 
R$ 232.996,99 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos); e, B. Autorização 
para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora 
deliberado pelos Titulares de CRI, incluindo, 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: O 
material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.
com.br; (ii) no site do agente fi duciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em 
primeira convocação, mediante a presença de investidores que representem, no mínimo, metade dos CRI em circulação e, 
em segunda convocação, por qualquer número, conforme disposto na cláusula 16.5 do Termo de Securitização, sendo que 
a deliberação, deverá ser aprovada, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de 
CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do 
Termo de Securitização. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas 
impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador 
da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares 
dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema 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@isec.com.br e agentefi duciario@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 necessários para a comprovação de poderes e 
titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isec.
com.br; gestao@isec.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063721-70.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA DEJUSTE DE
PAULA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a QUALITY INDÚSTRIA DE ADITIVOS E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 08.463.138/0001-39, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de MONEY PLUS SCMEPP LTDA, objetivando a cobrança de R$ 1.020.038,08
(agosto/2020), oriunda do inadimplemento das cédulas de crédito bancário nºs. 0846313800014156 e
0846313800016926. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para em 03 dias efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à
penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos
a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá a executada requerer seja admitido
o parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC. 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 22 de janeiro de 2021. 09 e 10.02

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 22 de fevereiro 
2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, 
indicado pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.; (ii) instrução de voto da Companhia na condição 
de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, 
para tomar todas as providências cabíveis à eleição de novo membro do Conselho de Administração da 
SAE. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do 
artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com 
até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021
Madeira Energia S.A. - MESA

Daniel Faria Costa - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0009394-30.2020.8.26.0002
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Condomínio Exequente: Condomínio Novamerica Office Park
Executado: Magda Almeida Braga EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009394-
30.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAGDA ALMEIDA BRAGA
(CPF: 003.154.338-33) que CONDOMÍNIO NOVAMÉRICA OFFICE PARK, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA
(Cumprimento de Sentença), referente ao não pagamento das despesas condominiais da Vaga de Garagem
Autônoma 2M0519/VG, localizado no Condomínio requerente. Encontrando-se a executada em lugar incerto
e não sabido, foi determinada 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$ 6.255,31 (Abril/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2021. 06 e 09/02
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OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
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WESLEY KELVIN DE OLIVEIRA SILVA E ANA CLAUDIA DUARTE DE LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FISCAL DE LINHA, SOLTEIRO, NASCIDO EM ARUJÁ, SP, NO DIA 17/03/1993, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE LEANDRO DA SILVA E DE ELIANE REGINA MARIANO DE
OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM CARPINA, PE,
NO DIA 13/09/1992, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO FERRERIA DE
LIMA E DE MARIA ROSA DUARTE.

LEANDRO GALDINO KLEIN E TAYNÁ RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/03/1995,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO SÉRGIO KLEIN E DE VALDIRENE
APARECIDO GALDINO KLEIN. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/12/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CARLOS ALBERTO FERREIRA E DE EDNA RODRIGUES DE SOUZA.

ELTON ELVIS VIEIRA DA SILVA E MONICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, FRENTISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM BEZERROS, PE, NO DIA 20/
03/1986, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RINALDO GOMES DA SILVA E DE
FRANCISCA DALVA VIEIRA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PEDAGOGA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/01/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E DE ELZA RODRIGUES VIANA DA SILVA.

SAMUEL DE JESUS SANTOS E JULIA MARQUES PONCIANO.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE EMPILHADEIRA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/06/1994,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE FLORISVALDO DOS SANTOS E DE REINILDE
DE JESUS OLIVEIRA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE
TELEMARKETING, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/09/2001, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON DE CARVALHO PONCIANO E DE MARIA MARQUES
DA SILVA PORTO.

TIAGO DE FREITAS SILVEIRA E GEISLA DOS SANT OS QUEIROZ. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/09/1996, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO ADMAR DA SILVEIRA E DE IRACELIA MARIA
DE FREITAS SILVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/05/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOAQUIM SANTANA DE QUEIROZ E DE ANAILZA DUQUE DOS SANTOS.

DERCÍLIO SOARES DOS SANTOS E PALOMA EUZEBIA DE ALMEIDA ALENCAR. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM GUARULHOS, SP, NO
DIA 12/05/1986, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE DERCILIO APARECIDO DOS
SANTOS E DE IVANILDE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM MAUÁ, SP, NO DIA 27/05/1994, RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALENCAR E DE MARIA JOSE DE ALMEIDA.

ADIVINO ELEOTERIO VIEIRA E SONHEDE DE PINHO CONCEIÇÃO.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, APOSENTADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM OURO BRANCO, MG, NO DIA 06/02/1954,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE PATRICIO VIEIRA E DE ROSA DA
COSTA LIMA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, APOSENTADA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
TUTÓIA, MA, NO DIA  26/08/1966, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADÃO
CONCEIÇÃO E DE ANTONIA MARIA DE PINHO CONCEIÇÃO.

ULISSES CAMARGO DE ALMEIDA E ELISÂNGELA DOS SANTOS ROCHA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE MÁQUINA CNC, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/
07/1992, RESIDENTE E DOMICILIADO A MARIANA LUIZA DE JESUS, Nº 3, JARDIM NOVO
PARELHEIROS, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON LUIZ DE ALMEIDA E DE MARIA APARECIDA
CAMARGO DE ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, NO DIA 04/06/1978, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE EUJÁCIO BRITO ROCHA E DE ERECÍ DOS SANTOS
PRATES.

NIKSON COELHO HELFSTEIN DE PAULA E DENISE MARIA CARNEIRO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/01/1997, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBERTO HELFSTEIN DE PAULA E DE FRANCISCA
NAUMAR DA SILVA COELHO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/09/2002, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ROQUE OLIVEIRA CARNEIRO E DE EDNA LAURIANO MARIA.

ADRIANO JESUSDA SILVA E EDCEIA SANT OS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA,
SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/05/1976, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL LOPES DA SILVA E DE ROSALINA RODRIGUES MARQUES DA SILVA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM COARACI, BA, NO DIA 21/
07/1979, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVALDO SANTOS E DE VALDETE
ALVES DOS SANTOS.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES AEROPORTUÁRIAS
CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 05.10.2020
Data, Hora e Local: 05.10.2020, às 10hs, na sede social da Companhia de Participações Aeroportuárias (“Com-
panhia”), Avenida Chedid Jafet nº 222, Bloco B, 4º andar – parte, 04551-065, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. Presença: Presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração em exercício, dispen-
sadas, portanto, as formalidades de convocação. Mesa: A mesa foi presidida pela Sra. Cristiane Alexandra Lopes 
Gomes e secretariada pela Sra. Thais Veroni Miranda Custodio. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes ma-
térias, a serem submetidas à aprovação dos Acionistas da Companhia: (i) da proposta de aumento do capital social 
da Companhia, no montante de R$ 700.395,00 e mediante a emissão de 376.774 novas ações; (ii) da consequente 
aprovação da nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) da autorização e ratifi cação de con-
tratação de garantia, em moeda estrangeira, cujo benefi ciário é o banco Maduro & Curiel’s Bank International N.V. 
Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros presentes, após debates e 
discussões, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, resolvem: 1. Conforme previsto no inciso (viii) do Artigo 
21 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros apresentam e aprovam, para validação pela Assembleia de 
Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, proposta de aumento do capital social da 
Companhia, no valor de R$ 700.395,00, mediante a emissão de 376.774 novas ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,858926041 por ação, calculado de acordo com o valor patrimo-
nial das ações, nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76; 2. Consignar que a totalidade das 
376.774 novas ações emitidas deve ser subscrita pelas Acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação 
de cada uma delas no capital social da Companhia, exceto em caso de renúncia ao direito de preferência na subs-
crição das ações por qualquer dos Acionistas, ou seja: (i) a acionista CCR España Concesiones y Participaciones 
S.L.U. subscreverá 301.419 ações, no valor de R$ 560.316,00; (ii) a acionista Zurich Airport Latin America S.A. (em 
fase de alteração de sua denominação social para A-Port S.A.) subscreverá 71.587 ações, no valor de R$ 133.075,00; 
e (iii) a acionista Holding IDC S.A. subscreverá 3.768 ações, no valor de R$ 7.004,00. 3. Consequentemente, se apro-
vado pelos Acionistas, o capital social da Companhia passará de R$ 62.501.000,00, dividido em 118.340.887 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 63.201.395,00 dividido em 118.717.661 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal. 4. Por fi m, os Conselheiros propõem que o capital social subscrito em decorrência 
do aumento ora deliberado seja totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, até 30.11.2020. 5. Em ra-
zão das deliberações acima, os Conselheiros propõem nova redação para a Cláusula 5ª do Estatuto Social da Com-
panhia que passará a vigorar da seguinte forma: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmen-
te integralizado da Companhia é de R$ 63.201.395,00 dividido em 118.717.661 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal.”. 6. Por fi m, conforme os termos do inciso (xi) do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, 
os Conselheiros avaliaram, aprovaram e ratifi caram todos os atos já praticados, ad referendum da Assembleia de 
Acionistas da Companhia, relativamente à contratação de garantia, cujo benefi ciário é o banco Maduro & Curiel’s 
Bank International N.V., emitida pelo Banco Bradesco S.A., mediante a assinatura do Instrumento Particular de Con-
cessão de Garantia nº IMP E4 01 01172001967, datado de 28.05.2020, no valor de US$ 2.550.000,00, correspon-
dentes a R$ 13.512.960,00 no momento da assinatura, fi cando obrigada ao pagamento de comissão de 3% ao ano 
cobrada trimestralmente, de forma antecipada, acrescida dos custos do banqueiro no exterior, conforme termos e 
condições detalhados na reunião. Encerramento: Não havendo mais a tratar, a Reunião foi interrompida pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sra. Cristiane 
Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa; Sra. Thais Veroni Miranda Custodio, Secretária da Mesa; Conselheiros: 
(i) Sr. Rogério Augusto Prado; (ii) Sr. Ricardo de Arruda Penteado; (iii) Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (iv) Sr. Fe-
lipe André Fraser González; (vi) Tobias Market; e (vi) Gildo Araújo Rodrigues. Certifi camos que a presente é cópia fi el 
da original lavrada no livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa, Thais Veroni Miranda Cus-
todio - Secretária da Mesa. JUCESP nº 28.414/21-4 em 18.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO
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RICARDO BOTELHO BICALHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (21/05/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BICALHO FILHO E DE MARIA EUNICE BOTELHO BICALHO.
ROSSANA MASCARENHAS LAVALLE, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA,
NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (11/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE UMBERTO MARCIO MASCARENHAS LAVALLE E DE
ELUIZA HELENA MASCARENHAS LAVALLE.

ELIEL MESSIAS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPORTE DE ESPORTE TÉCNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (03/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DIONISIO DA SILVA E DE MARIA BERNARDINA DA
SILVA. JULIANA DE JESUS QUEIROZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOÃO DE JESUS QUEIROZ E DE CELIA REGINA SOUSA QUEIROZ.

PAULO CESAR TELLES ANTUNES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BAPTISTA ANTUNES E DE MARY THEREZINHA TELLES ANTUNES.
TATIANA COSTA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITARIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (28/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA E DE ROSANGELA FERNANDES COSTA DE SOUZA.

ANDERSON HON IEN LAM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESARIO, NASCIDO EM
OSASCO, SP NO DIA (12/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LAM CHI E DE MARIA DE LOURDES LAM. MELINA MEIRELLES RAMOS, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/01/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALFREDO
RODRIGUES RAMOS NETO E DE GEISA STEIN MEIRELLES RAMOS.

RUBENS EDUARDO SARTÃO FAGUNDES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROTÉTICO
DENTÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/08/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO DANTAS FAGUNDES E DE ROSA SARTÃO
FAGUNDES. CASSIANE RAMOS TIMOTEO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE LIMPEZA, NASCIDA EM GUARACI, PR NO DIA (28/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE APARECIDO TIMOTEO E DE MARIA RAMOS TIMOTEO.

LEONARDO SAMPAIO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO EM
ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (16/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ FABIO DE LIMA E DE SELMA NOLASCO SAMPAIO.
MARIA LUIZA PINSDORF, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (27/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ROLAND PINSDORF E DE ANDREA GARCIA RAYMUNDO PINSDORF.

MATHEUS FRAGAS DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (24/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO DIADEMA, SP, FILHO DE ANTONIO
MANOEL DE SOUZA E DE AURENICE RODRIGUES DE FRAGAS. BÁRBARA ELLI CHERUBIN,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE FINANCEIRO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (20/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SILVIO JORGE CHERUBIN E DE MARIA IVA PIRES.

AUGUSTO TORRECILLAS VEIGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TI, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (27/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AIRTON VEIGA E DE RITA APARECIDA TORRECILLAS VEIGA. PAULA CIPOLARO
FRANCISCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (30/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ ROBERTO NETO FRANCISCO E DE ISAURA CIPOLARO FRANCISCO.

BRUNO YOSHIKI FERRARESI MIYASHATO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO FEIRANTE,
NASCIDO EM HEKINNA - PROVÍNCIA DE AICHI - JAPÃO NO DIA (06/01/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELZA FERRARESI MIYASHATO.
PALOMA BARBOSA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE
NEGÓCIOS, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (20/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA OSASCO,
SP, FILHA DE JOSENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO E DE SUELI BARBOSA DO NASCIMENTO.

MAYCON KOAKOSKI SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ERALDO OLIVEIRA SANTOS E DE EDVIGES
KOAKOSKI SANTOS. HELOYSA NERIS DE ARAUJO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DE ARAUJO ALVES E DE ELIZABETH NERIS
SANTOS ALVES.

LEONARDO SANTOS E SOUZA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO BARBEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSUÉ MACEDO DE SOUZA E DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS. NATHÁLIA
CAMILO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (23/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ERONIDES CAMILO E DE EDILEUZA FRANCISCA CAMILO.

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (24/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VITAL ARAUJO DA SILVA E DE NALVA DOS SANTOS SILVA.
PAOLA KRISTINY DA SILVA SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO DE JESUS SOUZA E DE DEBORA BARBOSA DA SILVA.

RENATO TOMAZ NATI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO EM RIO
DE JANEIRO, RJ NO DIA (05/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOEL LUIZ NATI E DE SEBASTIANA ALVES TOMAZ NATI. TAISSA DOS SANTOS
LOPES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA AMBIENTAL, NASCIDA EM DUQUE DE
CAXIAS, RJ NO DIA (21/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ONILSON JOSÉ LOPES E DE ELIANE DOS SANTOS LOPES.

VITOR MENDONÇA BESERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (23/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO SALMI FREITAS BESERRA E DE MARIA
LUCILENE DE MENDONÇA BESERRA. NAYARA CRISTINA SOUSA SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR FISCAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO GEOVANE
DE OLIVEIRA SANTOS E DE JANE SOUSA DE CERQUEIRA SANTOS.

RENATO ALMEIDA CORDEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/08/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSELINO CORDEIRO E DE MARGARIDA ALMEIDA CORDEIRO. KELIANA
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SENTO SÉ,
BA NO DIA (07/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOÃO LOPES CAVALCANTE E DE DIVA DOS SANTOS.

GABRIEL RIBEIRO CAZULA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CIRURGIÃO DENTISTA,
NASCIDO EM PENAPOLIS, SP NO DIA (08/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS CAZULA E DE SANDRA REGINA
RIBEIRO CAZULA. LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
CIRURGIÃ DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/05/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MATEUS PAULA MOURA E DE
MARLUCIA DO NASCIMENTO MOURA.

JOÃO BOSCO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
MARIZÓPOLIS, PB NO DIA (09/10/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO FRANCISCO DA SILVA E DE MARIA DIAS DA SILVA. EDNEIDE CUNHA
CORREA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM ESTANCIA, SE NO DIA
(11/01/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DOMINGOS MESSIAS CORREA E DE MARIA CLARA DA CUNHA.

TIAGO CHIACHO FRANZIM, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE APARICIO FRANZIM E DE NAIR CHIACHO FRANZIM. LÍVIA MACHADO
MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ACACIO MOREIRA JUNIOR E DE ELIANA DE OLIVEIRA MACHADO MOREIRA.

RAFAEL ISOLETTI DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (21/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SANDRA REGINA ISOLETTI E DE LAFAIETE DE
OLIVEIRA. ANTONIA CAROLINA RODRIGUES LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
GERENTE DE RELACIONAMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/1982), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDEMAR FERREIRA LOPES
E DE GUALTERINA POMPEU RODRIGUES.

JAMES BASTIAN VAN HOFWEGEN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR DE IMÓVEIS
E CONTADOR FISCAL, NASCIDO EM CIDADE/CONDADO: SAINT LOUIS PARK/HENNEPIN, ESTADO
DE MINNESOTA - EUA NO DIA (01/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO CHICAGO, ILLINOIS, EUA,
FILHO DE JAMES CALVIN VAN HOFWEGEN E DE KRISTY ANN KOSKI VAN HOFWEGEN. DAIANA
SOUSA NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA, NASCIDA EM
TERESINA, PI NO DIA (02/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO E DE MARIA DAS DÔRES DE SOUSA
RÊGO NASCIMENTO.

VILMÁRIO MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR
DE LOJA, NASCIDO EM ITAÍBA, PE NO DIA (22/04/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSIAS RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA APARECIDA
DOS SANTOS. ELISANDRA DE JESUS RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/03/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO ANTONIO MARINHO RIBEIRO E DE
ELISANGELA DE JESUS MORAIS.

BRUNO PAIXÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESSO, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (23/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VANDA PAIXÃO DE LIMA. CRISTINA OLIVEIRA PEIXOTO,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTROLADORA DE ACESSO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/
09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE
JARBAS PEIXOTO E DE ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA.

ANDRÉ MATTA FROTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (25/06/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO LODEIRO FROTA E DE ANGELA MARIA BARTHOLO MATTA
FROTA. FERNANDA SECCO VASCONCELOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BACHAREL
EM DIREITO, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (09/03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ EDUARDO VELHO DA SILVA VASCONCELOS
E DE IZABEL SECCO VASCONCELOS.

ROBÉRIO SILVA DOS REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
MOMBAÇA, CE NO DIA (23/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FRANCISCO ALEIXO DOS REIS E DE ALDA SILVA DOS REIS. JUDETE SAMPAIO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM TOLEDO, PR NO DIA (13/10/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FERNANDES
SAMPAIO E DE EDILÉIA DE LOURDES SAMPAIO.

JONATHAN EVANGELISTA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LEONAIDE EVANGELISTA LIMA. MILENA SILVA FARIAS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/
1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSIVAN
NUNES DE FARIAS E DE ROSIMEIRE SANTOS DA SILVA.

TIAGO SANDRONI PORRINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MAURO POMPEU PORRINO E DE TANIA SANDRONI. BRUNA JUSTINO LUIZ,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/10/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO LUIZ
E DE SOLANGE JUSTINO LUIZ.

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MANOBRISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSE LAZARO DOS SANTOS E DE EUNICE PEREIRA DA SILVA. GABRIELA
FERNANDA DE PAULA RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/11/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JONAS DA SILVA RODRIGUES E DE MARIDALVA SILVA DE PAULA.

RONIERISON DE JESUS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE FINANCEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO CIRINO DE LIMA E DE MECIA MARIA DE JESUS.
MYRNA DANGLADES ARAÚJO SAMPAIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SUPERVISORA
DE ATENDIMENTO, NASCIDA EM CAXIAS, MA NO DIA  (18/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALCÁCER RIBEIRO DE SAMPAIO E DE DINEUSA
MARIA ARAÚJO SAMPAIO.

LUCAS BAPTISTA NUNES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RONALDO SOARES NUNES E DE MARCIA BAPTISTA NUNES. AMANDA DE
FREITAS FARIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RELAÇÕES PÚBLICAS, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (31/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE PLACIDO ANTONIO FARIAS E DE MARIA APARECIDA DE FREITAS FARIAS.

MARCELO NUNES DA ROCHA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (02/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO RENATO FERREIRA DA ROCHA E DE REGINA
HELENA NUNES DA ROCHA. FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/10/1981), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDOCIR ROBERTO MARTINS
E DE RAQUEL DE OLIVEIRA MARTINS.

WALDIR PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EXPEDIÇÃO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES.
ARINETE MARQUES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDA EM JOAQUIM NABUCO, PE NO DIA (25/05/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL MARQUES DOS SANTOS E DE AURELINA
LAUREANA DOS SANTOS.

RICHARD GRANJA DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENTUPIDOR, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (30/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALDEMIR LIMA DA COSTA E DE EDNA KALLIAN SILVA GRANJA. LETYCIA
FERREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CUIDADORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO VENANCIO DOS SANTOS E DE RITA FERREIRA DE OLIVEIRA.

DIEGO PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMPRADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA E DE SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO. ELIZIA
BATISTA DE MAGALHÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FRANCISCO DE MAGALHÃES E DE LUCIMAR
BATISTA MAGALHÃES.

ALLAN VINÍCIUS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (24/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. KEYLA DE OLIVEIRA GALESSO, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/08/1995), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE APARECIDO GALESSO E
DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA GALESSO.

RODRIGO GOMEZ SILVA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (04/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILTON SYDNEY DA SILVA E DE MARIA LUISA GOMEZ
GRANDAL DA SILVA. GISLENE DE OLIVEIRA SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
FINANCEIRO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILBER TO ROCHA SOUSA E DE MARILENE DE
OLIVEIRA SOUSA.

JUCÉLIO BENEDITO MENDES,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MESTRE DE OBRAS,
NASCIDO EM NOVO LINO, AL NO DIA (18/07/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE BENEDITO MENDES E DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO. LUCELIA
MACHADO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PORTEIRA, NASCIDA EM
MARCIONÍLIO SOUZA, BA NO DIA (10/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGNALDO INÁCIO DA SILVA E DE CECI MACHADO DA SILVA.

FRANKLIN DE JESUS PARANHOS DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
AJUDANTE DE PRODUÇÃO, NASCIDO EM XIQUE-XIQUE, BA NO DIA (24/04/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO PARANHOS DE
CARVALHO E DE JOVENITA DE JESUS PARANHOS DE CARVALHO. ANDRESSA CANDIDO DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(04/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE
GONÇALVES DA SILVA E DE SUELI REGINA CANDIDO.

JOÃO DE DEUS GUEDES DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM PATOS, PB NO DIA (04/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARIA DALVA GUEDES DE LIMA. ADRIANA MELO CORDEIRO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDA EM PATOS, PB NO DIA (13/12/
1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
JORGE CORDEIRO E DE MARIA DO CARMO MELO CORDEIRO.

LUCIANO LOURES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR TÉCNICO
ESCOLAR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (27/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO E DE MARIA DA
GLÓRIA TOCANTINS LOURES. LEILA CRISTINA CIOLFI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
COORDENADORA PEDAGÓGICA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (25/10/
1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SINESIO
IRINEU CIOLFI E DE ELIZABETH LUIZA CIOLFI.

FELIPE DE MORAIS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ELI MÁRCIO DOS SANTOS E DE OFÉLIA HENRIQUE DE MORAIS SANTOS.
JÉSSICA DOVIDIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE COMPRAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE LUIZ EDUARDO DOVIDIO E DE DALVA DOS SANTOS DOVIDIO.

INOCENCIO DE SOUZA SOARES NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (19/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROQUE DE OLIVEIRA BASTOS E DE RITA ROCHA DE
SOUZA. INGRID ADRIELLE MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ELISEU MOREIRA E DE ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA.

GUILHERME GUIZI MAPA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTAGIARIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCELO MAPA E DE ELISABETH APARECIDA GUIZI. REGINA VERONICA DE OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE OPERAÇÕES, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (19/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA E DE MARIA EUNICE BEZERRA DE OLIVEIRA.

GUILHERME DE ALMEIDA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MARIA ALVES E DE ANA LUCIA VIEIRA DE ALMEIDA ALVES. LARISSA
CINTRA DE OLIVEIRA , ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA FINANCEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EMERSON CHRYSTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA E DE
JULIANA MARIA CINTRA DE FREITAS DE OLIVEIRA.

BARIS YUCE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM TURQUIA NO
DIA (03/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
NEVZAT YUCE E DE NECLA YUCE. RUVEYDA HILAL INAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENGENHEIRA DA COMPUTAÇÃO, NASCIDA EM TURQUIA NO DIA 20/09/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE YUSUF INAN E DE SEVDA GUMUS.

BRUNO FRANCISCO DE SOUZA BISPO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MILITAR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILDASIO ISIDORIO BISPO E DE LUZIENE HONORATO DE SOUZA. CYNTHIA
SOARES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE VALDENIS PAULO DOS SANTOS E DE ROSANGELA DE JESUS SOARES.

SEVERINO MARTINS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM NAZARÉ DA MATA, PE NO DIA (31/12/1959), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE COSMA MARIA DA SILVA. RAIMUNDA VITÓRIA PAIVA DA SILVA, ESTADO
CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM CANTANHEDE, MA NO DIA (23/12/1957),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO PAIVA
E DE MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA.

RODRIGO DOS REIS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EDUCADOR FISICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANA LUCIA DOS REIS SILVA. CAROLINE ORMUNDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROFISSIONAL DE MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/01/1991),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JESUINO DE SOUZA
ORMUNDO E DE ANGELA MARIA SOARES ORMUNDO.

VINICIUS CONSTANTINO INCROCCI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS, NASCIDO EM PETRÓPOLIS, RJ NO DIA (17/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ROBERTO INCROCCI E DE MARIA DO
CARMO CONSTANTINO INCROCCI. JÚLIA MARINHO NOBRE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE JURÍDICO NO TJSP, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE BAYARD FERNANDO
DE SOUZA NOBRE E DE VERA LUCIA MARINHO NOBRE.

EDUARDO DE OLIVEIRA CANDEIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDERALDO JOSE DAS CANDEIAS E DE EDMARA DE OLIVEIRA SANTOS.
JULIANA LECHNER SOARES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/09/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PAULO SOARES E DE TATIANA
APARECIDA SOUZA LECHNER SOARES.

ISAAC PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (26/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS E DE APARECIDA
SILVANA PEREIRA SANTOS. THALITA LAZARA DA SILVA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO FISCAL DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON SIMÃO PEREIRA E DE
OLINDA LAZARA DA SILVA PEREIRA.

MARCOS LAZARO PIMENTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (13/05/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAZARO FERNANDES PIMENTA E DE MARIA DO ROSARIO
OLIVEIRA PIMENTA. LUANA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORESTES DA SILVA E DE SONIA APARECIDA DA SILVA.

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)
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LEILÃO dia 09/02/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 14:15hs

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

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar

ONLINE
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1053248-98.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo,Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Benedita Neli Coelho 
Mendes CPF 085.559.208-76, que Antonio José Fontes de 
Lima ajuizou ação comum, objetivando a outorga definitiva de 
apto. 104, 1º andar, Edificio Conselheiro Ramalho, à Rua 
Conselheiro Ramalho 609, Bela Vista, contribuinte 
009.007.0188-9, devidamente quitado. Estando a ré em lugar 
ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 26 de novembro de 2020.                          [09,10] 

Music2 Publicidade Digital Ltda. - CNPJ/ME nº 16.595.954/0001-24 - NIRE 35.226.793.841
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Fabiano Pierri Dias Campos, brasileiro, solteiro, fotógrafo, portador da Cédula de Identidade RG 28.121.666-6 e CPF/ME 
250.888.168-63, residente em São Paulo/SP, na qualidade sócio minoritário da Music2 Publicidade Digital Ltda. 
(“Sociedade”), detentor de 4% de seu capital social, vem, com fundamento na Cláusula 10º do Contrato Social da Sociedade e 
dos artigos 1.020, 1.053, 1.065, 1.073, inciso I, e 1.078 do Código Civil: (i) requerer que a sócia-administradora apresente os 
balanços patrimoniais e os de resultado econômico da Sociedade referentes aos exercícios sociais fi ndos em 31.12.2016, 
31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019, no prazo de até 5 dias úteis a contar da presente data; e (ii) convocar os sócios da 
Sociedade para a reunião de sócios, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 22.03.2021, na sede social da Sociedade, com 
o objetivo de tomar as contas da administradora e deliberar sobre: (ii.a) os balanços patrimoniais e os de resultado econômico 
referentes aos exercícios sociais fi ndos em 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; e (ii.b) a destinação do resultado 
econômico dos referidos exercícios. São Paulo/SP, 09.02.2021. Fabiano Pierri Dias Campos - Sócio Minoritário da Music2.

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63

Aviso aos Acionistas e Convocação de AGE
Encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da empresa, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76. 
Ficam convocados os Srs. Acionistas para AGE a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2021 às 09:00h em 1º convocação 
e às 10:00h em 2º convocação na sede da empresa à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, São Paulo/SP para 
deliberar sobre as seguinte ordem do dia: a) Transferência do endereço da sede social; b) Outros assuntos de interesse 
da Sociedade. São Paulo, 05 de fevereiro de 2021. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações.

SINACRED – SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
CNPJ Nº 01.655.970/0001-98

EDITAL - O Diretor Presidente do Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito - 
SINACRED, com Sede na Rua Bela Cintra, 967, Conjuntos 81 e 82, parte, Consolação, 
São Paulo - SP e Sede Regional na Avenida Presidente Antonio Carlos, 54, sala 
1004, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no uso das atribuições que lhe confere os Artigos 
27 e 28, do Estatuto, convoca as cooperativas de crédito associadas (Singulares, 
Centrais, Federações e Confederações) no pleno gozo dos seus direitos sindicais e 
em dia com as contribuições sociais previstas, para a Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada por meio virtual, no dia 12 de março de 2021, às 14:00h, em primeira 
convocação, com a presença de mais de 50% (cinquenta por cento) das associadas 
com direito a voto; às 14:30h, em segunda convocação, com a presença de mais de 
30% (trinta por cento) das associadas com direito a voto e às 15:00h, em terceira e 
última convocação, com qualquer número de associadas presentes, para apreciar 
a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e votação da Prestação de Contas 
do Ano de 2020, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Assuntos de 
Interesse Geral, não Sujeitos à Deliberação. Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2021. 
Ricardo Alphonse Santos Blanc - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1109140-79.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA
BIAGIO LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) NEGÓCIO FEITO COMÉRCIO VAREJISTA
EIRELI – ME, CNPJ 24.409.012/0001-32, na pessoa
de seu representante legal, que Money Plus SCMEPP
Ltda., lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
cobrança de R$ 139.726,62 (março de 2020),
representada pelo inadimplemento das Cédulas de
Crédito Bancário – CCB, anexas aos autos. Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para
em 03 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pagar
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 29 de janeiro de 2021.           09 e 10.02

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1031250-30.2020.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria
Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a
OHE & AVELINO LTDA (Nome Fantasia: Ohe
Informática e Papelaria), CNPJ 07.169.313/0001-
17, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de MONEY PLUS SCMEPP
LTDA, objetivando a cobrança de R$ 27.404,84 (maio/
2020), oriunda do inadimplemento das cédulas de
crédito bancário – Operações nºs. 51531 e 73090.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, p ara
em 03 dias efetuar o pagamento integral da dívida
atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora,
sob pena de penhora de bens e sua avaliação;
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos,
ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No
prazo para embargos, poderá o executado requerer
seja admitido o parcelamento do débito, nos termos
do art. 745-A do CPC. 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 15 de janeiro de 2021. 09 e 10.02
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1012374-37.2019.8.26.0011. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) HELISIANE ESTEVES
MENDES, Brasileira, Casada, Secretária, RG
92971118, CPF 000.178.947-35, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Educação e Comunicação
Supero Ec Ltda., alegando em síntese: a requerente
é credora da importância de R$ 30.482,40,
decorrente da prestação de serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2015 à filha da requerida.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO,
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, efetue o
pagamento do valor de R$ 30.482,40, devidamente
atualizado e efetue o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes à 5% do valor da
causa, ou apresente embargos ao mandado
monitório, nos termos do art. 701 do CPC. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2021.

 09 e 10.02

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)

177 veículos

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

ONLINE

LEILÃO dia 09/02/2021

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:  2 207: 2010 2011  2010 2011 208 2013 2014 307 2008 2009 A3 2004 2005 AGILE  2013 ARGO 2019 2020 ARRIZO 5  2019 2 ASTRA SEDAN:  2007  2003 2004 ASX 2011
2012 ATEGO  2019 2 BIZ 125:  2007   2008 C 100  2004 C3 2011 2012 C3 AIRCROSS 2010 2011 C4 LOUNGE 2013 2014 CARGO 2429  2013 CARGO 2842  2014 2 CB 1000R:  2021
2019 CB 300  2012 CB 500 F 2018 2019 CB 500 X  2019 CBX 250  2005 3 CELTA: 2000 2001  2013 2014  2006 2007 3 CG 125:  2009   2013  2011 2012 3 CG 150: 2007 2008   2010
2011 2 CG 160:  2017  2019 2020 3 CITY: 2010 2011  2014 2015   2019 CIVIC 2019 2020 CLASSE C 2010 2011 CLASSE E  2008 2 CLASSIC: 2010 2011  2015 2016 2 COBALT: 2018
2019  2016 2017 COMPASS 2019 2020 5 COROLLA: 2009 2010  2006 2007  2007 2008  2011 2012  2008 2009 CRETA  2020 CRUZE HATCH 2017 2018 ECOSPORT 2008 2009 ESCORT
SW 1999 2000 3 ETIOS: 2017 2018  2016 2017  2015 2016 FAZER 2012 2013 2 FIESTA: 2015 2016  2010 2011 FIORINO FURGAO  2015 2 FIT: 2015 2016   2010 FOCUS  2002 3 FOX:
2015  2018 2019  2015 2016 FRONTIER  2013 2014 11 GOL: 2000 2001  2013 2014   1997  1998 1999  2019 2020   1996   2017   2003  2005 2006  2008 2009  2017 2018 3 HB20:
2015  2014 2015  2016 2017 HILUX   2013 I30 2009 2010 IDEA 2011 2012 IX35 2016 2017 JETTA  2014 2 KA:  2007   2011 KANGOO 2002 2003 2 KICKS: 2017 2018  2017 2018
LEAD 110  2013 LIVINA 2011 2012 3 LOGAN: 2009 2010  2017 2018  2016 2017 MASTER FURGAO 2018 2019 MEGANE SEDAN  2004 MERIVA  2011 MOBI 2019 2020 MONTANA
2014 2015 NXR 150 2009 2010 7 ONIX:  2018   2019   2017  2012 2013  2018 2019  2018 2019  2017 2018 4 PALIO: 2011 2012  2008 2009   2014   2010 PARATI  2003 PCX  2016
POLO 2018 2019 PRISMA 2009 2010 QUANTUM 1993 1994 R 1250 2019 2020 2 RANGER: 2013 2014   2018 RENEGADE 2019 2020 2 S10: 2010 2011  2012 2013 2 SANDERO: 2019
2020   2012 4 SAVEIRO: 2013 2014   2018  2012 2013  2013 2014 SEMI-REBOQUE  2014 SORENTO 2011 2012 SPIN  2018 STRADA  2015 SYMBOL  2011 TIGER 2018 2019 TOWNER
2011 TRACKER 2020 2021 4 UNO: 2010 2011   2012  1997 1998  2009 2010 3 UP: 2014 2015  2014 2015   2015 2 VECTRA: 1998 1999  2010 2011 2 WEEKEND: 2014 2015  2016 2017
X6 M 2011 2012 XRE 190  2016 XRE 300  2019 YBR 125 2010 2011  ENCHENTE:  PRISMA  2019  ROUBO/FURTO:  SPORTAGE  2000 2001 RENEGADE 2015 2016 SEMI-REBOQUE  2013

Nº dos Chassis:  15011983 Recortado 1G101414 Recortado 1P028183 Recortado 2J269884 Normal 3L373396 Recortado 3P048211 Normal 3T128841 Recortado 3T134446 Recortado 4B101694
Recortado 4L492824 Recortado 4R027130 Recortado 54000137 Recortado 5R023660 Recortado 6T044802 Recortado 78553027 Normal 7B211848 Recortado 7B628503 Recortado 7G158370
Recortado 7R083637 Recortado 88706256 Normal 8B330554 Normal 8R002313 Recortado 8R041824 Recortado 8T120352 Normal 95043865 Normal 95295602 Recortado 98501332 Recortado
9B012888 Normal 9G021672 Normal 9R034541 Recortado 9T012526 Recortado A4337180 Normal A5101310 Normal A6339664 Normal AG197668 Recortado AJ403165 Normal AR161882
Normal AR503133 Recortado AU218399 Recortado AZ202590 Recortado B0001281 Normal B0019331 Recortado B8103145 Recortado BA466151 Normal BAT04972 Recortado BB198697
Normal BB218770 Remarcado BB319394 Normal BB550681 Normal BC223945 Recortado BC439265 Recortado BG017578 Recortado BG049115 Recortado BL727514 Normal BR503342
Recortado BS429319 Normal BZ109160 Normal C2202240 Recortado C2553734 Normal C5274360 Normal C5787878 Recortado C6682772 Normal CB566170 Normal CJ268522 Normal
CJ734675 Normal CLZ97140 Normal CR068111 Normal CR407495 Recortado CZA02319 Normal D0070813 Normal D8526749 Normal DA030975 Normal DBL49737 Normal DC113210
Recortado DC444048 Normal DG209620 Normal DP146269 Recortado DR008350 Recortado DR222845 Normal DR306630 Normal E1002405 Recortado E2211194 Normal E8455061 Normal
EB008739 Normal EBL66237 Normal EG227036 Normal EG527491 Normal EJ165963 Normal EJ685587 Recortado EM055351 Recortado EP021998 Normal EP035327 Normal EP100357
Normal F4070632 Normal F5066558 Normal F7944290 Recortado F9034331 Recortado FB143617 Normal FP378881 Normal FP503309 Recortado FT551273 Normal FT570936 Normal
FT586661 Normal FZ112378 Normal G2097796 Recortado G4049283 Recortado GB832280 Recortado GK016184 Normal GR008161 Normal GR101717 Normal GR120976 Recortado
GZ202080 Recortado H2137521 Normal H5093484 Normal HB039425 Normal HB115660 Recortado HG235372 Normal HJ553400 Normal HP611124 Normal HR619564 Normal HT086161
Normal J2087423 Recortado JB113195 Recortado JB117335 Recortado JB205485 Recortado JB220000 Normal JB248244 Normal JJ059725 Normal JJ955296 Normal JP054981 Recortado
JP097270 Normal JR115981 Recortado K4000180 Normal KA010534 Normal KB104581 Normal KB153339 Normal KB219450 Normal KG116622 Recortado KG265771 Recortado KG445831
Normal KJ713524 Recortado KM899961 Normal KP569862 Normal KR000176 Normal KR100065 Normal KR101302 Normal KR303873 Normal KZ110853 Recortado L6B82966 Normal
LJ133894 Normal LK297331 Normal LKK01809 Normal LP173972 Normal LR026283 Normal LT023581 Normal LY652270 Recortado LYJ78293 Normal LZ110943 Normal MB129400
Normal MR100030 Normal pp060467 Recortado TT156912 Recortado V5967062 Recortado VP555660 Normal WB517745 Normal xp010338 Recortado YJ108729 Recortado

EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1019459-98.2019.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Patricia Maiello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GERALDO PEREIRA RIBEIRO,
Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 23.086.230-
5,  CPF 144.227.238-47,  com endereço à Rua
Capitao Leovigildo Silverio Gomes dos Reis, 61,
Planalto Paulista, CEP 04069-030, São Paulo - SP,
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LINO LTDA, CNPJ
02.530.336/0001-91, com endereço à Alameda dos
Tupinas, 82, Planalto Paulista, CEP 04069-000, São
Paulo - SP e FRANCISCO PEREIRA RIBEIRO,
Brasileiro, Separado judicialmente, Pedreiro, RG
247485317, CPF 086.556.978-93, com endereço
à Avenida Fagundes Filho, 1197, Bloco 3, Apto. 21,
Vila Monte Alegre, CEP 04304-010, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Fabio Maradei, com o
seguinte objeto: Ação de cobrança. Valor da causa:
R$ 367.128,96. . Encontrandose o réu em lugar
incer to  e  não sab ido ,  fo i  de terminada a  sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 12 de janeiro de 2021.

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

HUDSON CESAR DA SILVA CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/01/2000, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE JULIO CESAR CAMPOS E DE MARIA IVONETE DA SILVA; E ADILEIA FRANCISCA DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/11/1997, SECRETÁRIA, NATURAL DE MEDINA -
MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL COSTA DA SILVA E DE
TEREZINHA FRANCISCA DE JESUS.

EDERSON ELOI SILVA DAMASCENO,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/06/1994,
VENDEDOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EDIMIR SILVA DAMASCENO E DE SIMONE MARIA FELICIANO DA SILVA; E VANESSA
NUNES MARCIANO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/04/1995, VENDEDORA, NATURAL
DE PRAIA GRANDE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO
MARCIANO SOBRINHO E DE ELIANE DA SILVA NUNES.

DOUGLAS ARAUJO COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/07/1994, AUXILIAR
ALMOXARIFADO, NATURAL DE BELÉM - PA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JUSCELINO BARROS COSTA E DE EDINAIR ARAUJO COSTA; E JULIANA MUCIO SILVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/11/1991, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ESPEDITO SANTOS
SILVA E DE CLEIDE MUCIO SILVA.

JOSÉ CLAUDIO MOTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/06/1983, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JESUS VALENTIM MOTA E DE MARIA JOSÉ MOTA; E SIMONE RITA DOS
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/05/1989, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ AILTON DOS SANTOS E DE
RITA HORACINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

WASHINGTON RAMOS BRUM,  BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 15/11/1980, PROMOTOR
DE VENDAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOÃO BOSCO BRUM E DE MARIA AUXILIADORA RAMOS BRUM; E VANESSA BAPTISTA
LEITE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/06/1990, ASSISTENTE JURIDICO, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE GERALDO BAPTISTA
LEITE FILHO E DE MARTA HENRIQUE LEITE.

WILLIAN CAETITÉ CERQUEIRA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 08/05/1985, AJUDANTE
DE PINTOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ADEMY CAETITÉ CERQUEIRA E DE MARIA ICLÊIA ALVES DA SILVA; E BRUNA DE JESUS
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 20/07/1993, AUXILIAR DE LIMPEZA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUZIA DE JESUS
SANTOS.

MIGUEL NUNES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/11/1991, ANALISTA DE
SUPORTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE JOSIAS NUNES DOS SANTOS E DE DIONE MARIA DOS SANTOS; E TALITA VILA NOVA SANTOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/05/1997, QUÍMICA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VICENTE LEANDRO DOS SANT OS E
DE MARLENE VILA NOVA SANTOS.

LUIZ FERNANDO ARAUJO,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/03/1996, PROFESSOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE PATRICIA
BRITO DE ARAUJO; E LARISSA MARTINS DE PAULA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/06/
1996, ASSISTENTE DE ATENDIMENTO, NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE RENATO MARTINS DE PAULA E DE MARIA SUELI
MARTINS DE PAULA.

DIEGO LEONEL RIBEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/02/1991, CONTADOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE VICENTE
RODRIGUES RIBEIRO E DE MARIA MADALENA LEONEL DE OLIVEIRA RIBEIRO; E BEATRIZ DA
SILVA ANJOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 06/10/1992, PSICOLOGA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE SEVERINO DE ALMEIDA
ANJOS E DE LUCI REJANE DA SILVA ANJOS.

FABRICIO MOREIRA SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/01/1991, AJUDANTE DE
SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE SÃO PAULO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA
E DE JOVINA MOREIRA SOUZA; E JANAINA MARREIRO LEAL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 09/09/1993, NUTRICIONISTA, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO DE ALMEIDA LEAL FILHO E DE MARIA DE FATIMA MARREIRO
LEAL.

EDUARDO DA SILVA BEZERRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/08/1998, VENDEDOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE PAULO
LUIS BEZERRA E DE ANA DA SILVA DAMIÃO BEZERRA; E FRANCIELLY SANT OS MARTINS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/01/2001, PROMOTORA DE VENDAS, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE DOUGLAS DE AMARAL
MARTINS E DE ROSANGELA FEREIRA DOS SANTOS MARTINS.

RAFAEL DA SILVA PAIXÃO JUNIOR, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 13/07/1982, PINTOR
DE MÓVEIS, NATURAL DE CARAPICUÍBA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE RAFAEL DA SILVA PAIXÃO E DE CLAUDETE MARIA DA SILVA PAIXÃO; E RAIMUNDA LIMA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/08/1986, PROFESSORA, NATURAL DE SÃO JOÃO DO
CARÚ - MA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUÍS PEREIRA LIMA E DE
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA.

VICTOR MISSIAS DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/04/1993, JORNALISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ERON
VIEIRA DE SOUZA E DE ARLEIDE VIANA MISSIAS DE SOUZA; E LETICIA RIBEIRO FREITAS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/11/1992, EMPRESÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO JOSE CARNEIRO FREITAS
E DE MARINES MENDES RIBEIRO FREITAS.

MARCOS HENRIQUE FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/04/1986, ANALISTA
FINANCEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSE FERREIRA SOBRINHO E DE MARLUCE MARIA DOS REIS FERREIRA; E JÉSSICA
APARECIDA BRANDÃO SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 20/10/1988, ANALISTA DE
CUSTOS, NATURAL DE COTIA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
WASHINGTON LUÍS DIAS DA SILVA E DE JULIA ALVES BRANDÃO.

LEANDRO DA SILVA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/08/1990, ANALISTA
CONTÁBIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE LUIZ DOS SANTOS E DE JANETE TRINDADE DA SILVA SANTOS; E LARISSA NUNES SAVEGNAGO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/06/1992, AUXILIAR JURÍDICO, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LAURI SAVEGNAGO E DE MARIA
DO SOCORRO NUNES DA LUZ.

Cooperativa de Trabalho das Costureiras, Bordadeiras
e Confeccionistas da ZN de São Paulo.

COOPERCOB – CNPJ: 07.484.760/0001-60       CCM: 3.427.571-1
CONVOCAÇÃO

A cooperativa de trabalho das costureiras bordadeiras e confeccionistas da Zona norte
de São Paulo, convoca todos os seus cooperados em condições de votar na assembléia
geral ordinária que se realizará em sua sede, a rua sete cachoeiras nº 94 Jardim Pery
– São Paulo ás dezessete horas do dia 26 de fevereiro de dois mil e vinte e um em
primeira convocação as 17:00 horas ou em segunda convocação com quaisquer
quórum,18:00 horas. Com a seguinte pauta: 1.Apresentação do balanço financeiro
2020 e divisão das sobras ; 2.Eleição do novo conselho fiscal para o período 2021;
3.Eleição do novo diretor de projetos / cargo vago, 4.Saída e entrada cooperados;
5.Novo plano de trabalho; 6.Outros assuntos e interesse social.

Anastácia C. de Lima – Presidente.

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.

PEDRO PAULO RIBEIRO GOMES SOTOMAYOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
EMPRESÁRIO, NASCIDO EM BELÉM, PA NO DIA (09/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PEDRO PIO SOTOMAYOR GUTIERREZ E DE ANA MARIA RIBEIRO GOMES
SOTOMAYOR. GABRIELA MARACCINI OLANDOSKI,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ECONOMISTA, NASCIDA EM CURITIBA, PR NO DIA (18/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MILTON OLANDOSKI E DE SIMONE MARACCINI OLANDOSKI.

JOÃO DE JESUS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE OBRA,
NASCIDO EM ITAGI, BA NO DIA (27/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTÔNIO SOUZA SANTOS E DE JOANICE MARIA DE JESUS. VANUSA SOUZA ANDRADE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM RIBEIRA DO POMBAL, BA NO DIA
(14/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARTUR SANTOS DE
ANDRADE E DE AURELINA SOUZA PEIXINHO.

KARLOS EDUARDO YUITI KUSUNOKI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OPERÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (27/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM JAPÃO, FILHO
DE EDUARDO KAZUO KUSUNOKI E DE EMILIA SIZUKA SHIMIZU KUSUNOKI. CAROLINE CARVALHO
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(15/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OILO SILVA E DE MARCIA
DE CARVALHO.

JORGE LUIS MARTINS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ARMADOR, NASCIDO EM SÃO
LUÍS, MA NO DIA (27/08/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA
JOSE CARNEIRO MARTINS. JULIANA DA SILVA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO LACTARISTA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (17/11/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO DOS SANTOS E DE JONIMAR DA SILVA DOS
SANTOS.

ARTUR CARDOSO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
BEBEDOURO, SP NO DIA (15/08/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CÉLIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. JUCILENE VENERIO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
EMPRESÁRIA, NASCIDA EM RIBEIRA DO POMBAL, BA NO DIA (25/10/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VERIDIANO RODRIGUES SILVA E DE MAURINA VENERIO
DE JESUS.

JOÃO LUÍS BELVEDERE BARROSO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
PROFESSOR/HISTORIADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO JOSÉ BARROSO FERREIRA E DE SÔNIA MARIA
BELVEDERE. RENATA ARCURI SANTOMAURO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA,
NASCIDA EM CAMPINAS, SP NO DIA (22/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ TADEU SEGANTI SANTOMAURO E DE REGINA ORLANDA BRAGA ARCURI
SANTOMAURO.

MESSIAS DE OLIVEIRA PINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI, NASCIDO
EM SALVADOR, BA NO DIA (08/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ORLANDO JACY PINHO E DE NILDA THEREZINHA DE OLIVEIRA PINHO. PAOLA TRACINKAS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/
07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO TRACINKAS FILHO
E DE MIRIAM DA CRUZ PERDIGÃO TRACINKAS.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES AEROPORTUÁRIAS
CNPJ nº 09.352.896/0001-42 - NIRE 35.300.353.170

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 16.10.2020
Data, Hora e Local: 16.10.2020, às 11:30 hs, por meio digital, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, 
com a utilização da plataforma Teams, com o comparecimento dos acionistas abaixo descritos, bem como do represen-
tante legal da Companhia de Participações Aeroportuárias (“Companhia”), com sede na Avenida Chedid Jafet nº 222, 
Bloco B, 4º andar – parte, 04551-065, na Cidade de São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando 99% do capi-
tal social da Companhia, a saber: (i) CCR España Concesiones y Participaciones, S.L.U., sociedade validamente existen-
te segundo as leis da Espanha, com sua sede localizada em Calle Velázquez, nº 94 - 1º, 28006, Madrid, Espanha, CNPJ 
nº 16.923.988/0001-09, neste ato representada por seus administradores, Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes, bra-
sileira, casada, analista de sistemas, RG nº 22.436.934 SSP/SP e CPF nº 120.775.978-36; e Sr. Gildo Araújo Rodrigues, 
brasileiro, casado, economista, RG nº 20.670.946-8 SSP/SP, CPF nº 173.672.258-12, ambos com endereço comercial na 
Cidade de São Paulo/SP, Brasil, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, 04551-065; 
e (ii) Zurich Airport Latin America S.A. (em fase de alteração de sua denominação social para A-Port S.A.), sociedade 
constituída de acordo com as leis do Chile, com sede em Andrés Bello nº 2.711, piso 8, na Cidade de Santiago, Chile, 
CNPJ nº 18.584.070/0001-08, neste ato representada por seus representantes legais Sr. Tobias Market, suíço, divorcia-
do, administrador, passaporte suíço nº X0046062, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia de 
Botafogo, nº 228, 22250-906, e Sr. Felipe Andrés Fraser González, chileno, casado, arquiteto, passaporte chileno 
nº F17953404, com endereço comercial na Cidade de Santiago, República do Chile, na Avenida Vitacura nº 2736, 21º 
andar, Las Condes. Convocação: Edital de convocação publicado no jornal Diário Ofi cial Empresarial do Estado de 
São Paulo (“DOESP”), em suas edições de 01, 02 e 03.10.2020, nas páginas 29, 16 e 26, respectivamente, e no jornal 
O Dia, em suas edições de 01, 02 e 03 a 05.10.2020, nas páginas 04, 05 e 06, respectivamente. Composição da 
Mesa: foram indicados para conduzir a reunião a Sra. Cristiane Alexandra Lopes Gomes, como Presidente da Mesa, 
secretariada pela Sra. Suzana Camarão Cencin Castelnau. Ordem do Dia: (i) discutir a carta recebida por sua subsi-
diária em Curaçao, da Hato International Airport N.V. (“HIA”), na data de 14.09.2020, com o propósito de término do 
contrato denominado “Development, Operation and Maintenance Agreement” (“DOMA”) e (ii) decidir e aprovar a res-
posta a ser enviada para a HIA. Deliberações: Após avaliar as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas re-
presentantes de 99% do capital social da Companhia, por unanimidade e sem restrições, reservas ou oposição, delibe-
raram: 1. Lavrar a presente ata na forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 
2. Consignar que a assembleia foi realizada de forma digital, por meio da plataforma Teams, nos termos da Seção VIII, 
do Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, tendo sido dada palavra aos acionistas presentes que puderam 
opinar acerca das matérias da ordem do dia e manifestar o seu voto à distância no momento da assembleia. 3. Igual-
mente consignar que (i) a presente ata, lavrada em idioma português e assinada digitalmente, fi cará arquivada nos 
meios eletrônicos disponibilizados pela Companhia e poderá ser impressa em papel a qualquer momento, por quais-
quer acionistas; e (ii) a Companhia também manterá em seus arquivos a gravação integral da presente assembleia, 
pelo prazo legal. 4. Considerando que o principal ativo da Companhia é o investimento indireto na Curaçao Airport 
Partners N.V. (“CAP”), que é a sociedade que opera o aeroporto internacional de Curaçao, após discutir o conteúdo da 
carta enviada pela HIA, os acionistas decidiram ratifi car a resposta enviada à HIA em 12.10.2020. 5. Ademais, os acio-
nistas concordaram em insistir em receber da HIA uma proposta detalhada sobre como embasar a revisão tarifária, os 
termos de um eventual término do DOMA e as razões por trás disso. Em seguida, os acionistas verifi carão e avaliarão 
as informações recebidas e discutirão as opções disponíveis para a concessão do aeroporto, sempre levando em con-
sideração os direitos da CAP no âmbito do DOMA. 6. Por fi m, os acionistas autorizam o Conselho de Administração e 
a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à efetiva formalização das deliberações toma-
das acima. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, a Assembleia Geral Extraordinária foi interrompi-
da pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelo presidente e 
secretária da mesa, que atestaram os acionistas presentes, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Assi-
naturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente da Mesa; Suzana Camarão Cencin Castelnau, Secretária. A Pre-
sidente e Secretária da mesa atestaram que se encontravam presentes os seguintes Acionistas: (1) CCR España – 
Concesiones y Participaciones S.L.U., representada por seus administradores, Cristiane Alexandra Lopes Gomes e Gildo 
Araújo Rodrigues; e (2) Zurich Airport Latin America S.A. (em fase de alteração da denominação para Aport S.A.), re-
presentada por seus representantes legais Tobias Market e Felipe Andrés Fraser González. Esta ata é cópia fi el da la-
vrada em livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa; Suzana Camarão Cencin Castelnau - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 28.416/21-1 em 18.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRO 2020 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023 (“Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04/01/2021

1. Data Hora e Local: no dia 4/01/2021, às 10h, na sede social da Companhia, em SP/SP, na Av. Faria Lima, 1485, 
Torre Norte, 1º andar, cj. 11, sala 115, Jardim Paulistano, CEP 01452-002. 2. Mesa: Presidente: Eduardo Rodrigues 
Rocha; Secretário: Guilherme Pinho Bonifácio. 3. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, nos 
termos previstos no §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme se evidencia 
das assinaturas lançadas no Livro Presença de Acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, §4º, da Lei das 
S.A., em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social inicial da Companhia. 4. 
Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) o desdobramento da totalidade de ações de emissão da Companhia, na proporção 
de 3.000.000 para cada 1 ação existente atualmente; e (ii) o aumento de capital da Companhia dos atuais R$ 
1.000,00, para R$ 569.219,87, totalizando um aumento, portanto, de R$ 568.219,87, mediante a emissão de 
4.400.000.000 ações ordinárias, sem valor nominal, e 2.600.000.000 ações preferenciais, sem valor nominal; (iii) 
a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social da Companhia, caso as deliberações 
(ii) e (iii) acima sejam aprovadas. 5. Deliberações Tomadas: O acionista presente, único acionista atual da 
Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou: (i) Desdobramento: A aprovação do desdobramento 
da totalidade das ações ordinárias, na proporção de 3.000.000 novas ações para cada 1 ação ordinária atualmente 
existente, de forma que o capital social passe a ser divido em 3.000.000.000 ações nominativas, ordinárias, sem 
valor nominal; (ii) Aumento do Capital Social: A aprovação do aumento do capital social da Companhia, passando 
o capital de R$ 1.000,00 para R$ 569.219,87, representando um aumento, portanto, de R$ 568.219,87, mediante 
subscrição privada de: (a) 4.400.000.000 novas ações nominativas, ordinárias, sem valor nominal e (b) 2.600.000.000 
novas ações nominativas, preferenciais, sem valor nominal. Preço de Emissão: O preço de emissão por ação 
ordinária será de R$0,00002395656896, enquanto o preço de emissão por ação preferencial será de 
R$ 0,00017800421792 totalizando ambos R$ 568.219,87, que são integralmente destinados ao capital social da 
Companhia. Os preços foram definidos em consonância com as disposições do §1º, inciso l, do artigo 170 da Lei 
das S.A. Subscrição: O presente aumento de capital foi totalmente subscrito pelos acionistas subscritores conforme 
Boletim de Subscrição presente no Anexo I desta ata (“Boletim de Subscrição”). Direito de Preferência: O único 
acionista da Companhia renunciou expressamente ao seu direito de preferência para subscrever as ações emitidas 
em favor de Venture Studio Capital, LLC, Antropofagia, LLC, Guilherme Pinho Bonifácio, Ariel Lambrecht e Renato 
Gonçalves de Freitas (todos qualificados no Boletim de Subscrição). Integralização e Laudo de Avaliação: O preço 
é integralizado pelos subscritores mediante a conferência de quotas detidas pelos acionistas subscritores no capital 
social da Klubi Tecnologia Ltda., CNPJ 33.911.704/0001-75, com sede em SP/SP, na Rua Seridó, 106, apto. 291, 
Aroeira, CEP 01455-040, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP (“Klubi Tecnologia”), 
conforme descrito no Boletim de Subscrição. Para tanto, foi aprovado o Laudo de Avaliação das quotas da Klubi 
Tecnologia, elaborado por Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade simples limitada com sede no RJ/RJ, 
na Rua do Passeio, 62, 6º andar, Centro, CNPJ 08.681.365/0001-30, registrada no CRC/RJ 005112/0-9, representada 
neste ato por seu sócio Luiz Paulo Cesar Silveira, contador, CRC/RJ 118.263/P-0, conforme determinam o artigo 
170, §3º, e o artigo 8º da Lei 6.404/76, que integra este instrumento como seu Anexo II (“Laudo de Avaliação”); e 
(iii) Alteração dos Artigos 5º e 6º e Consolidação do Estatuto Social: Em consequência das deliberações acima, os 
acionistas decidem aprovar a alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar 
com a redação abaixo. Os acionistas decidem também consolidar o Estatuto Social da Companhia, que, de agora 
em diante, passará a vigorar com a redação constante do Anexo III. Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado 
da sociedade é de R$ 569.219,87 (quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e sete 
centavos), dividido em 10.000.000,000 (dez bilhões) de ações, sendo 7.400.000.000 (sete bilhões e quatrocentos 
milhões) ações ordinárias e 2.600.000.000 (dois bilhões e seiscentos milhões) ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal. §1º. Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações, na proporção das ações 
já possuídas anteriormente. Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferência, ou, se consultado, 
não se manifestar dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta, caberá aos demais acionistas, na proporção 
das ações possuídas, o direito à subscrição. §2º. A subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica 
sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria. 
Artigo 6º. A ação é indivisível perante a Sociedade. Cada ação ordinária nominativa corresponderá a um voto nas 
deliberações das assembleias gerais. §1º. As ações preferenciais emitidas pela sociedade não farão jus a direito 
de voto, mas farão jus aos seguintes direitos: (a) direito de receber dividendos nos mesmos termos e condições 
das ações ordinárias emitidas pela sociedade; e (b) prioridade no reembolso de capital. §2º. Na hipótese de um 
evento de liquidação da sociedade, os proventos, os bens, os direitos ou os benefícios, conforme for o caso, serão 
distribuídos aos acionistas conforme segue: (a) primeiro, para o pagamento dos dividendos declarados, mas ainda 
não pagos, devidos a cada ação preferencial; (b) segundo, para o pagamento do custo de aquisição das ações 
preferenciais; e (c) quaisquer proventos remanescentes serão pagos aos titulares de ações ordinárias. 6. 
Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou 
a presente Ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Eduardo 
Rodrigues Rocha. Secretário: Guilherme Pinho Bonifácio. Acionista Presente: Eduardo Rodrigues Rocha. Novos 
Acionistas Presentes: Venture Studio Capital, LLC, Antropofagia, LLC, Guilherme Pinho Bonifácio, Ariel Lambrecht 
e Renato Gonçalves de Freitas. SP, 4/01/2021. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro 
próprio. Mesa: Eduardo Rodrigues Rocha - Presidente; Guilherme Pinho Bonifácio - Secretário. JUCESP - 
39.167/21-5 em 27/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 5ª VARA CÍVEL - Av. Nações Unidas nº
22.939 -10º andar - Torre Brigadeiro - CEP 04795-100 - Fone: 5548-3199 - R. 230
- São Paulo-SP -  stoamaro5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0006117-06.2020.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,  Dr. CLAUDIO
SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ VIEIRA DE
ARAUJO FILHO (RG nº 34.414.284-X; CPF/MF sob o nº 225.169.758-64), atual-
mente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autosde
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por FÁTIMA APARECIDA GONÇALVES
PINHO, fica INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte)
dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$17.934,55 (março/2020) a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e
de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o
restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens
e avaliação; e ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para a IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2021.

9  e  10/02

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1111537-19.2016.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida 
de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGOSTINHO RODRIGUES, WILSON DE ASSIS MENDES e MARTA 
FERNANDES LOPES MENDES, CARMELITA DE ABREU RODRIGUES, PAULO ROBERTO NONATO e SUELI SOARES 
DE LIMA NONATO, RONALDO APARECIDO MUNIZ e ROSANGELA DOS SANTOS MUNIZ e FAUSTO MOTTINELLI e 
ALESSANDRA IBARRA DE ALMEIDA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria da Conceição Falcão Tomé ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Engenheiro Américo da Graça Martins, nº 110, Jardim Monte Azul,  

20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
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3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III  JABAQUARA 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022890-43.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc.. 
FAZ SABER a(o) EDILENE MINERVINO DE ESPINDOLA, RG 47.594.197-4, CPF 315.561.398-02,  que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. - FILIAL PRO 
MATRE PAULISTA, objetivando a cobrança de R$ 60.289,88 (dezembro/2019), referente aos serviços médico-
hospitalares prestados à requerida. Encontrando-se a 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 resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial (artigo 257, IV, 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, aos 06 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009925-98.2017.8.26.0004.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ERNANDES DE JESUS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 05285096-08, CPF 635.618.405-15, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Evenmob Consultoria de Imóveis LTDA, alegando em síntese que é credora de R$ 11.683,35,
por serviços de intermediação imobiliária na compra da unidade 14, Torre 2, do empreendimento Condomínio Edifício Bosques da
Lapa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância
indicada na petição inicial acrescida dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou ofereça embargos
nos próprios autos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo pago o débito ou oferecido
embargos monitórios, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS. PROCESSO Nº 1005133-13.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos eventuais herdeiros de ANTONIO AUGUSTO NETO, portugues, pai José Bernardino Neto, mãe Maria José Felgueiras, nascido aos 

habilitação no presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, e intimados que, por este Juízo tramita uma ação de Declaração de Ausência 
movida por Isabel Maria Correia, brasileira, RG. 2X.2X2.9XX, CPF.7X8. XXX.0XX-X1, residente e domiciliada à Rua João T. de Barros, XX, 

deixados por ANTONIO AUGUSTO NETO, observando-se o disposto no artigo 745 do CPC, sendo que após o trânsito em julgado da referida 
sentença, se procederá à abertura do testamento, se houver, e ao Inventário e Partilha dos bens. (Lei dos Registros Públicos, art.104). 

 
foi determinada as suas CITAÇÕES por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do CPC) e para dizer, no prazo de 15 

podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem  
foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do CPC). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo 
seguirá em seus ulteriores termos, valendo as citações para todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial  
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039925-79.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) DATEC - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 19.169.820/0001-30, na pessoa de seu representante
legal que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Nóbrega de Educação e
Assistência Social, objetivando a rescisão do contrato firmado entre as partes em 05/11/2019, bem como a condenação
da requerida ao ressarcimento da quantia antecipada de R$ 24.548,43 (Abril/2020), devidamente atualizada, com o
pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a 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 resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1090767-
68.2017.8.26.0100 ( U-1289 )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 Alice 
Conceição André, Alfredo Fernandes,Maria Rosa Décco, Luiz Décco,Francisco Norberto André, Abilio Augusto André,Angelina 
Vieira Piza André, José Norberto André,Antônia André, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Osvaldo Fernando Carmo Santinho ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Santo Abilio, 38, Imirim, São Paulo - SP, com área 
de 108,00 m², contribuinte nº 071.331.0090-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se 
o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                         [09,10] 
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Alarmes
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança
Pronta Resposta

Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
(11) 3294.8920

(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

www.jornalodiasp.com.br
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Vedacit Vôlei Guarulhos encara EMS
Taubaté Funvic em jogo atrasado

PÁGINA 8 TERÇA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

A oitava edição do Força
Bruta, evento do atletismo de
força (strongman), foi realiza-
da na manhã de domingo (7) em
Cotia, na Grande São Paulo. Na
busca pelo bicampeonato da
competição, o
russo Mikhail Shivlyakov en-
controu um adversário a altura
que lhe deu muito trabalho. O
estoniano Rauno Reinla até
saiu na frente, mas foi supera-
do pelo atleta da Rússia no fi-
nal. Representante do Brasil, o
paulista Tiago Aparecido termi-
nou na quarta posição, enquan-
to o boliviano Cristian Quiro-
ga foi o terceiro colocado.

A primeira de três provas foi
a medley, com o famoso três
em um. Em duelos homem
contra homem, os atletas
iniciaram carregando a Corren-
te, com o peso de 300 kg, por
um espaço de 10 metros. Em
seguida, foi a vez do Dead Lift
(levantamento de peso), onde
fizeram quatro repetições com
peso total de 320 kg. A primei-
ra fase encerrou-se com
o Power Stairs, em que
os participantes subiram cinco
degraus, elevando até o último
“andar” um peso de 200 kg.

Enquanto na primeira bate-
ria o boliviano Cristian Quiro-
ga e o brasileiro Tiago Apare-
cido não completaram a tarefa,
na segunda o estoniano Rauno
Reinla não deu chances para o
azar, finalizando em primeiro
quando o russo  Mikhail  Shi-
vlyakov começou a terceira par-
te, no Power Stairs. Na prova se-
guinte, a do arremesso de barris
(Keg Toss), Tiago arremessou
dois dos oito, logo após Cristian
ter arremessado quatro barris. Aí,
foi a vez de Mikhail colocar pres-
são em Rauno, ao arremessar os
oito em apenas 39 segundos. 
Depois de o estoniano ter
arremessado sete, a disputa fi-
cou empatada.

Na decisão, foi a vez da fa-
mosa prova em que cada atleta
teve que puxar um caminhão de
oito toneladas por 15 metros de
distância. Nela, o russo não deu
chances para os adversários. O
brasileiro abriu completando
em 45seg71. Em seguida, o
boliviano baixou o tempo para
33seg18, seguido do estonia-
no, um pouco mais rápido, em
31seg24. Mikhail  Shivlyakov 
conquistou o bicampeão do
Força Bruta, ao completar
a tarefa em apenas 23seg16.
Consciente de que havia sido
bem mais rápido que os
adversários, Shivlyakov come-
morou sambando, como havia
feito no título de 2020.

“Me sinto muito bem por
ter conquistado essa vitória.
Estou ainda mais contente e
alegre porque já estou com 40
anos, passando para a catego-
ria máster, e consegui compe-
tir em alto nível contra atletas
mais jovens”, comemorou o
russo. “Sempre é muito bom
fazer algum tipo de mudança.
Neste caso, saí do meu país,
que está nessa época do ano
com um clima totalmente dife-
rente, para o calor do Brasil,
que tem um povo muito hospi-
taleiro”, completou Mikhail.   

Palavras dos estreantes -
Vice-campeão em seu primei-
ro ano no Força Bruta, Rauno
Reinla também comentou a res-
peito da diferença climática e
a dificuldade de adaptação.”

Confesso que o clima e a

O russo Mikhail Shivlyakov
é bicampeão do Força Bruta

e samba em Cotia (SP)
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Russo puxou caminhão em
menos de 24 segundos

temperatura no Brasil são fato-
res que complicam bastante para
mim. No meu país, neste mo-
mento, estamos com tempera-
turas entre -15ºC e -20ºC. De-
mos sorte que nos treinos de
sábado (6) o clima estava bem
mais quente e, hoje (domingo),
não estava tanto calor. Verdade
é que estamos acostumados a
competir no mundo inteiro. Foi
uma ótima competição. Fiquei
muito feliz em ter participa-
do”, avaliou Rauno.

Quem também estreou no
Força Bruta foi o boliviano
Cristian Quiroga, um dos des-
taques do strongman na Amé-
rica do Sul. “O Força Bruta não
é difícil pelas provas em si,
mas pelo fato de disputarmos
várias etapas em um curto tem-
po. Não há tanto tempo de des-
canso, ou seja, a resistência
tem que ser muito grande. Não
há lugar para erros, o que
aumenta a dificuldade. Há
competições que duram 4 ou
5 horas. Competi em 2018 no
final da Champions League e
aqui terminei mais cansado do
que lá, realizado em dois dias.
Para mim, é uma grande honra
estar no Brasil disputando essa
competição”, disse Quiroga.

Representante brasileiro -
Atual pentacampeão sul-ame-
ricano e dono do recorde do
continente no levantamento da
cangalha, com 570 kg em cin-
co metros, Tiago Aparecido,
de Biritiba-Mirim (SP), come-
morou a oportunidade de vol-
tar à disputa do Força Bruta,
após ter participado do evento
em 2018. “Para mim é gratifi-
cante ser convidado. Sinal de
que meu trabalho está sendo
bem feito e reconhecido. Ve-
nho do Sul-Americano no do-
mingo (31), quebrei um recor-
de e pude representar o Brasil
entre os homens mais fortes
do mundo. Honrado por estar
aqui, após ter competido há
três anos ao lado do meu ami-
go Marcos Ferrari, que desta
vez foi árbitro do evento”, re-
lembrou Aparecido. 

Evento com transmissão ao
vivo e sem público - A oitava edi-
ção do Força Bruta  contou com
transmissão ao vivo da TV
Globo e  fez parte da  programa-
ção do Esporte Espetacular.  Ex-
cepcionalmente, não teve presen-
ça de público neste ano, devido a
pandemia da Covid-19.

O Força Bruta 2021 teve
patrocínio de Rexona, Piracan-
juba, Dorflex, Nissan, Atlheti-
ca Nutrition, Reign Body Fuel
e Magnum, e contou com o
apoio da Prefeitura de Cotia e
Hotel Alpino. O evento foi re-
alizado pela Savaget & Excali-
bur Promoções e Eventos.

Superliga Banco do Brasil 20/21

Equipes se enfrentam em Guarulhos nesta terça-feira, às 19h, em partida adiada da segunda rodada do returno

O técnico Javier Weber terá retornos importantes no time

Vedacit Vôlei Guarulhos (SP)
e EMS Taubaté Funvic (SP) en-
tram em quadra nesta terça-feira
(9) em jogo isolado da Superli-
ga Banco do Brasil 20/21 mas-
culina. As equipes se enfrentam
no ginásio da Ponte Grande, em
Guarulhos (SP), em partida adi-
ada da segunda rodada do retur-
no. O Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br)
transmite o duelo, às 19h.

Depois de conseguir sua pri-
meira vitória no returno no últi-
mo sábado, a equipe de Guarulhos
chega empolgada para o jogo des-
ta terça-feira. O time ocupa o
nono lugar com 16 pontos, qua-
tro a menos do que o oitavo co-
locado Vôlei UM Itapetininga,
mas com um jogo a menos.

“Estamos vindo de uma vitó-
ria muito importante e isso nos
dá ainda mais motivação para o
jogo contra o EMS Taubaté Fun-
vic. Sabemos da dificuldade e da
qualidade da equipe do nosso ad-
versário, mas estamos em um

ótimo momento e acreditamos
muito nessa vitória. Esse vai ser
o quinto jogo contra Taubaté na
temporada, então nosso time já
conhece muito bem todas as ca-
racterísticas, todas as virtudes
dessa grande equipe. É entrar
muito focado para conseguir mi-
nimizar as qualidades do adver-

sário”, disse o técnico Guilher-
me Novaes.

Segundo colocado, com 42
pontos, o EMS Taubaté Funvic está
a seis pontos do líder Sada Cruzei-
ro (MG), mas com um jogo a me-
nos, e pode se aproximar da ponta.
Para isso, a equipe conta com o
retorno dos centrais Lucão e Riad,

dos líberos Thales e Vitor Yudi, e
do levantador Rapha, todos recu-
perados da COVID-19.

“Para nós é muito importan-
te esse retorno dos atletas que
estavam fora, claro. Mas acredi-
to que superamos de forma po-
sitiva os desfalques nas três ro-
dadas que tivemos de jogar sem
eles. Os jogadores se doaram
bastante, executaram funções
que não eram de origem, então
foi um momento de superação
coletiva. Agora vamos trabalhar
com muito cuidado para que cada
um desses jogadores que ficaram
de fora possa ir retomando sua
melhor condição física e técni-
ca, evoluindo dia a dia. A saúde
deles sempre em primeiro lugar.
Será muito bom poder contar
com todos de volta.”, destacou o
técnico Javier Weber.

No primeiro turno, a equipe
de Taubaté (SP) venceu, em casa,
o confronto com Vedacit Vôlei
Guarulhos por 3 sets a 0, parci-
ais de 25/15, 25/14 e 25/18.
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Copa SP de Kart:  Equipe Concept Light/
No Fire mais rápida da Pro 500 Light

Alberto Otazú fez a volta mais rápida na tomada de tempos e na corrida da Light

A equipe Concept Light/No
Fire fez uma excelente estreia na
categoria Pro 500 da Copa São
Paulo de Kart, disputada em
1h20 no Kartódromo Granja Vi-
ana, em Cotia (SP). Utilizando o
novíssimo Concept Kart, a dupla
formada por Alberto Otazú (No
Fire Service/IMAB Metalúrgica/
Bianchi Automóveis/ Cardoso
Funilaria e Pintura/Speed Truck
/Rolley Ball) e Nelson Reple fez
sempre os melhores tempos da
classe light, venceu a segunda
bateria e está na quarta posição
do campeonato, a apenas dois
pontos da liderança.

“O Concept já mostrou todo
o seu potencial. Mesmo em sua
estreia e ainda sem qualquer de-
senvolvimento na categoria, já
mostrou que é um kart rápido.
Com os testes que já programa-
mos, estamos confiantes que al-
cançaremos resultados muito
mais consistentes para brigar pelo
título da Light”, acredita Otazú.

Na tomada de tempos Alber-
to Otazú foi o piloto mais rápido

da classe Light, com a marca de
52s169. Como o time trocou o
motor que não tinha boa veloci-
dade, e assim foi penalizado com
perda de posições, associado ao
grid intercalado pelos tempos de
cada um dos grupos do treino
classificatório, a Concept Light/
No Fire largou apenas do 17º
posto entre 31 concorrentes.

Responsável pela largada,
Nelson Reple cumpriu apenas
cinco voltas e foi rebocado para
o box por causa da quebra de co-
roa e corrente. Com isto, Otazú
assumiu o volante do Concept,
estabeleceu a volta mais rápida
da Light (52s754) e terminou a
primeira bateria de 50 minu-
tos em sétimo. Na relargada,
ele foi ultrapassando cada um
dos concorrentes de sua clas-
se, para vencer a segunda ba-
teria de 30 minutos. Com a
junção das duas partes da prova
a Concept Light/No Fire ficou no
quarto lugar.

A segunda etapa da Copa São
Paulo será no dia 6 de março,

Alberto Otazú (E) e Nelson Reple (D) ficaram em quarto

novamente no Kartódromo Gran-
ja Viana, em cotia (SP).

Relembre a prova da Pro 500
pelo link https://youtu.be/
EIiM5MyAjws

Confira os seis primeiros
colocados na Pro 500 após a eta-
pa de abertura da Copa São Pau-
lo: 1) PSJ/CKS Racing Team e BR
Gofredo II, 28 pontos; 3) Caio
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96ª São Silvestre aumentará
procedimentos antifraude

A 96ª Corrida Internacional
de São Silvestre vai aumentar
os procedimentos para evitar
fraudes e proporcionar a me-
lhor experiência possível ao
corredor oficialmente inscrito.
Clonagem, transferência de ins-
crições a terceiros e participa-
ções indevidas serão combati-
das. A Prova será realizada dia
11 de julho e está com inscri-

ções abertas no site
www.saosilvestre.com.br.

A organização alerta corre-
dores que se aproveitam inde-
vidamente do benefício para a
categoria 60+ (50% de descon-
to). O atleta não poderá ceder
sua inscrição a terceiros, pois
estará cometendo uma fraude
passível de ação judicial e de
punição conforme o Regula-

mento da Prova. Na entrega de
kit haverá uma área especial
com o objetivo de atender com
mais atenção as pessoas de 60+
e realizar a verificação de do-
cumentos do inscrito. O núme-
ro de peito da categoria será
diferente para fácil identifica-
ção pelas câmeras de identifi-
cação do percurso.

No caso dos “pipocas”, o
controle de acesso será manti-
do, para permitir que somente
os atletas inscritos e com nú-
meros oficiais entrem nas áre-
as de largada e na dispersão/
chegada.

A organização pede gentil-
mente que atletas sem inscri-
ção não compareçam à Prova,
para não prejudicar os serviços
destinados aos participantes
oficiais. Novas dinâmicas vêm
sendo implantadas para melhor
atender aos atletas regularmen-
te inscritos. A infraestrutura é
dimensionada para atender o
número oficial de inscritos e
não contempla atletas sem ins-

crição (“pipocas”). Como
consta em Regulamento, não
haverá serviços extras e hidra-
tação excedente para atletas
sem inscrição.

Devido à pandemia da Co-
vid-19, a Prova que tradicional-
mente acontece em 31 de de-
zembro desta vez foi transferi-
da para o dia 11 de julho de
2021. Por conta deste novo
momento, a organização traba-
lha em protocolos que serão
adotados no dia do evento. Caso
não possa ser realizada em ju-
lho por determinações de ór-
gãos públicos competentes, as
inscrições presenciais para a
96ª São Silvestre continuarão
válidas automaticamente para
31/12/2021.

A Corrida Internacional de
São Silvestre é uma proprieda-
de da Fundação Cásper Líbero,
promoção da TV Gazeta e or-
ganização técnica da Yescom.
As inscrições seguem abertas
no site oficial:
www.saosilvestre.com.br

Castro/Car Racing, 27; 4) Con-
cept Light/No Fire, 26; 5) E. S.
Competições Light, 23; 6) DRC
– Betinho Veículos, 21 pontos.

A equipe Concept Light/No
Fire tem o apoio de Concept
Kart/No Fire Service/IMAB
Metalúrgica/Bianchi Automó-
veis/Speed Truck/Cardoso Funi-
laria e Pintura/Rolley Ball.
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